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Ses
• Diyafram: Mylar dome
• Akustik sistem: Kapalı
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Ses bobini: CCAW
• Frekans tepkisi: 20 - 25 000 Hz
• Empedans: 32 Ohm
• Maksimum güç girişi: 500 mW
• Hassasiyet: 106 dB
• Hoparlör çapı: 32

Bağlanabilirlik
• Kablo Bağlantısı: Çift taraflı
• Kablo uzunluğu: 1,2 m +1,8 m
• Konektör: 3,5 ve 6,3 mm stereo
• Bağlantı kaplaması: 24k Altın Kaplama
• Kablo tipi: LC-OFC

kolaylıklar
• Ses seviyesi kontrolü

Aksesuarlar
• Adaptör fiş: 3,5-6,3 mm

İç Karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 81619 9
• Brüt ağırlık: 1,770 kg

• Yükseklik: 206 mm
• Uzunluk: 457 mm
• Net ağırlık: 1,510 kg
• Miktar: 6
• Dara ağırlığı: 0,260 kg
• Genişlik: 238 mm

Dış Karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 81620 5
• Brüt ağırlık: 8,400 kg
• Yükseklik: 438 mm
• Uzunluk: 495 mm
• Net Ağırlık: 6,000 kg
• Miktar: 24
• Dara ağırlığı: 2,400 kg
• Genişlik: 473 mm

Ambalaj Verileri
• 12NC: 908210002557
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 80490 5
• Brüt ağırlık: 0,252 kg
• Yükseklik: 256 mm
• Uzunluk: 193 mm
• Net ağırlık: 0,160 kg
• Dara ağırlığı: 0,092 kg
• Genişlik: 74 mm
•

HiFi Stereo Kulaklık
  

Teknik Özellikler

Yayın tarihi 2009-02-12

Sürüm: 4.0.6

12 NC: 9082 100 02557
EAN: 87 10895 80490 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden 
değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips 
Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com
SBCH

Ürün öz

32 mm h
32 mm hop
bozulmasız
elemandır.

DJ stilind
Tek kulakla
kulaklık mo

1,2 metre
Ses cihazın
ideal kablo 

1,8 m uza
Bir ucunda 
standart 3,5
kendinize d

24k Altın
Ses cihazla
bulunsun, m
garantileyin

Ses fişi ad
Kulaklığınız
cihazlarda k
kullanma se

Yassı kat
Kulaklığın c
yere sığabil
mekanizma

Hat üstü 
Ses kaynağ
seviyesini is
P430/0

ellikleri

oparlör sü
arlör sürüc
 ses verebil

e izleme
 dinlemek i
dülleri

 kablo
ızı istediğini
uzunluğu.

tma kabl
standart 3,
 mm fiş bu

aha fazla h

 kaplama
rınızda ister
ükemmel b

.

aptörü d
ı bu adaptö
ullanabilirs
çeneğiniz o

lanır
ebinizde vey
mesini sağla
sı.

ses seviye
ı birimine gi
tediğiniz dü
rücüsü
üsü, her türlü giriş gücünde, 
en kompakt ama güçlü bir 

çin, arkası açık, tersine çevrilebilir 

z yere koyma özgürlüğü veren 

osu
5 mm dişi soket, diğer ucunda 
lunan uzatma kablosuyla 
areket serbestliği tanıyın.

 adaptör
 3,5 ister 6,35 mm dişi soket 
ağlantıyı ve yüksek kalitede sesi 

ahil
rle, ister 3,5 ister 6,35 mm fişli 
iniz. Böylece daha fazla ses cihazı 
lur.

a çantanızda yassı veya küçük bir 
yan, rahat bir katlanma 

 kontrolü
tmenize gerek kalmaksızın ses 
zeye ayarlayın.
0

http://www.philips.com

