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την εξαιρετική ηχητική απόδοση του SHH 9201. Με την άψογη εφαρµογή 

 ισχυρούς οδηγούς ηχείων νεοδυµίου µπορείτε να απολαύσετε εξαιρετική 

δοση που µπορεί να προσφέρει το τηλέφωνο Nokia XpressMusic.

ική στ' αυτιά σας
µόνωση εξωτερικού θορύβου για καλύτερο ήχο σε χαµηλότερη ένταση
νήτης νεοδυµίου που βελτιώνει την απόδοση µπάσων και την ευαισθησία
αλώδιο Copper Cladded Aluminium βελτιώνει την ποιότητα του ήχου
ρυσο βύσµα 24k που εξασφαλίζει εξαιρετικά αξιόπιστη σύνδεση

ζει µε το µουσικό σας τηλέφωνο
ος καλωδίου φιλικό προς το µικρόφωνο
ά για Nokia XpressMusic

σµένο να ταιριάζει σε σας και το στυλ σας
αλλάξιµα ακουστικά καουτσούκ για βέλτιστη εφαρµογή σε κάθε τύπο αυτιού
ην ασύµµετρη καλωδίωση, το καλώδιο δεν σας εµποδίζει
τερα µαλακά καλύµµατα για τα αυτιά για απόλυτη άνεση

 έτοιµα
η µεταφοράς που προστατεύει τα ακουστικά όταν δεν τα χρησιµοποιείτε
ιπλό καλώδιο διευκολύνει τη σύνδεση του τηλεχειριστηρίου
 

Philips
Ενδώτια ακουστικά

SHH9201



 

Ήχος
• Ακουστικό σύστηµα: Άνοιγµα
• Τύπος µαγνήτη: Νεοδυµίου
• Πηνίο φωνής: CCAW
• ∆ιάφραγµα: Mylar dome
• Συχνότητα απόκρισης: 6 - 23 500 Hz
• Αντίσταση: 32 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 50 mW
• Ευαισθησία: 99 dB
• ∆ιάµετρος ηχείου: 10 χιλ.
• Τύπος: ∆υναµική

Συνδεσιµότητα
• Σύνδεση καλωδίων: ∆ιπλή παράλληλη, ασύµµετρη
• Μήκος καλωδίου: 0,35 µ. + 1 µ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
• Φινίρισµα βύσµατος: Επίχρυση 24 k
• Τύπος καλωδίου: OFC

Αξεσουάρ
• Θήκη µεταφοράς: ναι
• Καλώδιο επέκτασης: ναι

Εσωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 0,531 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

23,3 x 18,5 x 11,3 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,096 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,435 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 10,016 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

48,8 x 39,8 x 49,2 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,536 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 8,48 κ.

∆ιαστάσεις συσκευασίας
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

9,9 x 21,9 x 2,6 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,064 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,016 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,048 κ.
•
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