
 

 

Philips
Kevyet kuulokkeet

SHL1601
Air Wear

Saumaton, kevyt kuulokesanka ja pehmustetut korvatyynyt ovat niin mukavat, että tuntuu 
kuin kuulokkeita ei olisikaan. Korvatyynyt voi taittaa kokoon säilytyksen ajaksi.

Sovitettu sinulle ja sinun elämäntyyliisi
• Erikoiskevyttä kuulokesankaa on mukava pitää
• Yksinkertainen kuulokesanka on helppo säätää
• Litteäksi taittuvat kuulokkeet on helppo kuljettaa mukana
• Täysin pehmustetut korvatyynyt ovat erityisen mukavat käyttää

Huippuluokan musiikkinautintoja
• 30 mm:n kaiutinelementti tuottaa suurenmoista ääntä



 Erikoiskevyt kuulokesanka
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kapea 
kuulokesanka on niin kevyt, että sitä hädin tuskin 
huomaa.

30 mm:n kaiutinelementti
Miellyttävän pieni, mutta riittävän suuri terävän ja 
voimakkaan äänen tuottamiseen – 30 mm:n 
kaiutinelementti on juuri sopivan kokoinen.

Pehmustetut korvatyynyt
Korvatyynyt ovat kokonaan pehmustetut. 
Korvatyynyt ovat niin mukavat, että tuntuu kuin 
kuulokkeita ei olisikaan.

Taittuu litteäksi
Kuulokkeet voi taittaa käytön jälkeen kokoon, jolloin 
niitä on helppo säilyttää.

yksinkertainen kuulokesanka
Kuulokesanka on yksinkertainen, mutta täysin 
säädettävissä pään koon mukaan.
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Ääni
• Akustinen järjestelmä: Avoin
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Puhekela: Kupari
• Taajuusvaste: 40 - 20 000 Hz
• Impedanssi: 32 ohmia
• Enimmäisteho: 30 mW
• Herkkyys: 102 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 30 mm
• Tyyppi: Dynaaminen

Liitännät
• Johtoliitäntä: Kaksi symmetristä rinnakkaisliitintä
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liitin: 3,5 mm stereo
• Liittimen pinnoitus: kullattu
• Johtotyyppi: Kupari

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 0,9708 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 24 x 16,8 x 23,2 cm
• Nettopaino: 0,28122 kg
• Taara: 0,68958 kg
• EAN: 87 12581 52343 5
• Kuluttajapakkausten määrä: 6

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,7 x 22,2 x 3 cm
• Kokonaispaino: 0,12144 kg
• Nettopaino: 0,04687 kg
• Taara: 0,07457 kg
• EAN: 87 12581 52342 8
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus
•
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