
 

 

Philips
Fülklipszes fejhallgató

SBCHS430
Extra mélyhang

az erőteljes hangzáshoz
Élvezze a zene döngő basszusát ezzel a fülre csíptethető fejhallgatóval, melyet 
kényelemre, stabilitásra és teljesítményre terveztünk.

Zene füleinek
• A 27 mm-es hangszóró meghajtó nagy hangteljesítményt nyújt
• A Bass beat szellőzők biztosítják a légmozgást a jobb hangminőség érdekében
• Nagyobb basszus és érzékenység a neodímium mágnessel

Az Ön stílusához készült
• Aszimmetrikus kábel gondoskodik arról, hogy a kábel ne legyen útban.
• A fülpárna kényelmessé teszi a viselést és fokozza a mélyhangvisszaadást
• Az ellipszis alakú fülhorog nagyon kényelmes és tartós

Mindig készen áll
• Az 1,2 m hosszúságú kábel ideális a szabadtéri használathoz



 27 mm-es hangszóró meghajtó
A 27 mm-es hangszóró meghajtó kompakt 
kivitelének köszönhetően kényelmesen viselhető, 
mégis erőteljes hangzást nyújt, mérete tökéletes a 
torzításmentes hangzáshoz.

Bass Beat szellőzők
A Bass Beat szellőzők biztosítják a légmozgást a jobb 
hangminőség és a gazdagabb és teltebb mélyhangok 
érdekében.

Neodímium mágnes
A Neodímium a legjobb anyag erős mágneses terek 
létrehozásához, nagyobb hangtekercs 
érzékenységgel, jobb mélyhangvisszaadás és jobb 
összteljesítménnyel és hangminőséggel.

aszimmetrikus kábelezési rendszer
Ez az egyszerű, de mégis igen hatékony megoldás 
azért működik jól, mert lehetővé teszi, hogy ne a 
mellkasán, hanem a háta mögött vezesse le a kábelt.

Kényelmes fülpárna
A speciális forma és a fülpárnához felhasznált kiváló 
minőségű anyagok biztosítják a tökéletes illeszkedést 
a maximális kényelemért. Megakadályozzák a 
hangszivárgást és fokozzák a mélyhangteljesítményt 
is. A fülpárnáknak olyan a formájuk, mint a fül körül 
található területek.

Ellipszis alakú fülhorog
A fülhorog kényelmesen egy helyben tartja a 
fülhallgatót és remekül szól. az a rész, mely érintkezik 
a füle hátsó részével, és a fejhallgatót a fülén tartja

1,2 méter hosszú kábel
Ideális hosszúságú kábel, amely több szabadságot 
nyújt a felhasználó számára, aki eldöntheti, hol 
kívánja viselni az audioeszközt.
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• Akusztikai rendszer: Nyitva
• Mágnes típusa: Neodímium
• Membrán: Mylar kúpos
• Hangtekercs: Réz
• Frekvenciaátvitel: 12 - 22 000 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Maximális energiabemenet: 100 mW
• Érzékenység: 102 dB
• Hangszóró átmérő: 27 mm
• Típus: Dinamikus

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: Két párhuzamos, aszimmetrikus
• Kábelhosszúság: 1,2 m
• Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó
• Csatlakozó kivitele: 24 k aranybevonatú
• Kábel típusa: Réz

Belső karton
• 12 nc: 9082 100 01664
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 75913 7
• Bruttó tömeg: 0,626 kg
• Magasság: 113 mm

• Hosszúság: 233 mm
• Mennyiség: 6
• Önsúly: 0,158 kg
• Szélesség: 188 mm

Külső kartondoboz
• 12 nc: 908210001664
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 75914 4
• Bruttó tömeg: 11,261 kg
• Magasság: 492 mm
• Hosszúság: 488 mm
• Mennyiség: 96
• Önsúly: 1,253 kg
• Szélesség: 398 mm

Csomagolásadatok
• 12 nc: 908210001664
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 75912 0
• Bruttó tömeg: 0,078 kg
• Magasság: 32 mm
• Hosszúság: 221 mm
• Önsúly: 0,040 kg
• Szélesség: 98 mm
•

Műszaki adatok
Fülklipszes fejhallgató

http://www.philips.com

