
 

 

Philips
Könnyű fejhallgató

SHL1700BL
Pehelysúlyú kényelem, erőteljes hangzás

Tartós és könnyű kialakítás
A rendkívül könnyű kialakítású fejpánt és a puha fülpárnák még hosszú használat esetén is 
olyan kényelmesek, mintha semmit sem viselne. A fülhallgatók a praktikus tárolás céljából 
elforgathatók.

A nagyszerű zeneélvezetért
• A 30 mm-es hangszóró meghajtó nagy hangteljesítményt nyújt

Az Ön stílusához készült
• Az ultrakönnyű fejpánt kényelmesebb viselet és jobban illeszkedik
• Egyszerű, fejpántos kialakítás a tökéletes illeszkedés érdekében
• Kényelmes, teljes mértékben párnázott fülhallgatók

Mindig készen áll
• Az összehajtható fejpánt könnyűvé teszi a fejhallgató viselését



 30 mm-es hangszóró meghajtó
A 30 mm-es hangszóró meghajtó kompakt 
kivitelének köszönhetően kényelmesen viselhető, 
mégis erőteljes hangzást nyújt, mérete tökéletes a 
torzításmentes hangzáshoz.

Ultrakönnyű fejpánt
A vékony, ultrakönnyű rozsdamentes acél fejpánt 
olyan könnyű, hogy alig fogja észrevenni, hogy viseli.

egyszerű, fejpántos kialakítás
Nagyon egyszerű, fejpántos kialakítás, de tökéletesen 
beállítható minden fejmérethez.

Párnázott kagylók
A kagylók teljes felülete puha anyaggal van borítva. 
Viseletük olyan kényelmes, hogy nem is veszi észre, 
hogy a fülén vannak.

Összehajtható fejpánt
Az éppen nem használt fejhallgatót kis méretre is 
össze lehet hajtani a megfelelő tároláshoz.
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• Akusztikus rendszer: Nyitva
• Mágnes típusa: Neodímium
• Membrán: Mylar dóm
• Lengőtekercs: Réz
• Frekvenciaátvitel: 20 - 20 000 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Maximális bemeneti teljesítmény: 30 mW
• Érzékenység: 103 dB
• Hangszóró átmérője: 32 mm
• Típus: Dinamikus

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: Két paralel, szimmetrikus
• Kábelhosszúság: 1,2 m
• Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó
• Csatlakozó kivitele: krómbevonatú
• Kábel típusa: Réz

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 0,6405 kg

• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 24 x 11 x 21 cm
• Nettó tömeg: 0,204 kg
• Táratömeg: 0,4365 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• GTIN: 1 69 23410 71066 0

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

19,5 x 22,2 x 3,5 cm
• Bruttó tömeg: 0,164 kg
• Nettó tömeg: 0,068 kg
• Táratömeg: 0,096 kg
• EAN: 69 23410 71066 3
• Mellékelt termékek száma: 3
• Csomagolás típusa: Karton
• Polcra helyezési mód: Mindkettő

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

14 x 16,5 x 5,5 cm
• Tömeg: 0,0679 kg
•
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