
 

 

Philips
Sankakuulokkeet

Korvat peittävät
Musta

SHL4005
Dynaaminen basso

Nauti kuuntelusta kääntyvillä kuulokeosilla
Kuulokesangan klassinen muotoilu sekä kääntyvät pehmustetut kuulokeosat takaavat 
mukavuuden pidempienkin kuuntelutuokioiden ajaksi kotona tai matkalla.

Huippuluokan musiikkinautintoja
• Erinomainen ääni 32 millimetrin kaiutinelementillä

Sovitettu sinulle ja sinun elämäntyyliisi
• Kääntyvillä korvaosilla voit helposti valita, haluatko kuulla ympäristön ääniä
• Täysin pehmustetut korvatyynyt ovat erityisen mukavat käyttää

Aina valmiina
• Todella pienet, taitettavat ja helposti kannettavat
• Hoida puhelut helposti linjamikrofonin ja vastauspainikkeen avulla
• 1,2 metrin johto sopii erinomaisesti ulkokäyttöön



 1,2 m johto
Paras mahdollinen johtopituus. Soittimen voi sijoittaa 
vapaasti minne tahansa.

32 millimetrin kaiutinelementti
Miellyttävän pieni, mutta riittävän suuri terävän ja 
voimakkaan äänen tuottamiseen – 32 mm:n 
kaiutinelementti on juuri sopivan kokoinen.

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

Kääntyvät korvaosat
Käyttäjäystävällisemmillä kääntyvillä korvaosilla saat 
helposti ympäristön äänet kuuluviin

Pienet ja taitettavat
Todella pienet ja taitettavat kuulokkeet mahtuvat 
mukaan, ja voit ottaa musiikin matkaan.

Linjamikrofoni ja vastauspainike
Hoida puhelut helposti linjamikrofonin ja 
vastauspainikkeen avulla
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Ääni
• Akustinen järjestelmä: suljettu
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Puhekela: CCAW
• Impedanssi: 32 ohmia
• Enimmäisteho: 40 mW
• Herkkyys: 102 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 32 mm
• Taajuusvaste: 19–21 000 Hz

Liitännät
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liittimen pinnoitus: kromattu
• Johtotyyppi: LC-OFC
• Johtoliitäntä: Kaksi symmetristä rinnakkaisliitintä
• Liitin: 3,5 mm stereo

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,5 x 20 x 7,5 cm

• Kokonaispaino: 0,265 kg
• Nettopaino: 0,126 kg
• Taara: 0,139 kg
• EAN: 69 23410 71186 8
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 1,045 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 24,5 x 21,5 x 23 cm
• Nettopaino: 0,378 kg
• Taara: 0,667 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• GTIN: 1 69 23410 71186 5

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 15 x 16,5 x 7 cm
• Paino: 0,126 kg
•
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