
 

Philips
Căști ușoare

SHL4100
Uşoare şi foarte compacte

Confort sporit
Mini-căşti cu bandă de susţinere pe cap, care se pliază uşor pentru a încăpea în buzunar. 
Boxa specială, orientată spre înainte oferă un confort sporit şi se adaptează profilului 
urechii.

Muzică pentru plăcerea dumneavoastră
• Stil orientat spre înainte, adaptabil urechii, pentru mai mult confort.
• Magnetul din neodim îmbunătăţește performanţa basului și sensibilitatea
• Conector cu aur de 24k pentru o conectare de înaltă calitate
• Firul de aluminiu placat cu cupru îmbunătăţește calitatea sunetului

Conceput pentru dumneavoastră și stilul dumneavoastră de viaţă
• Banda de susţinere ușoară crește confortul și adaptarea
• Difuzor de 15 mm pentru confort optim

Mereu pregătit
• Pliabile pentru a fi mai compacte, se potrivesc perfect în buzunar
• Cablu de1,2 m, ideal pentru utilizare în exterior
 



 Stil orientat spre înainte
Proiectate pentru a fi orientate spre înainte, pentru 
a elibera cea mai mare parte a forţei de strângere de 
pe urechi, pentru mai mult confort.

Magnet din neodim
Neodimul este cel mai bun material pentru 
producerea unui câmp magnetic puternic, facilitând 
obţinerea unei sensibilităţi ridicate a bobinei acustice.

Conector placat cu aur de 24k
Asiguraţi o conexiune perfectă și un sunet de calitate 
cu ajutorul conectorului placat cu aur

Bobină CCAW
Prin utilizarea firelor de aluminiu placate cu cupru 
(CCAW) în bobina difuzorului pentru căști, calitatea 
sunetului este îmbunătăţită considerabil.

Bandă de susţinere ultra-ușoară
Banda de susţinere din oţel este atât de suplă și 
ușoară încât aproape că nu o veţi simţi.

Difuzor de 15 mm
Suficient de mic pentru a vă oferi un confort optim și 
suficient de mare pentru a reda sunete clare, fără 
distorsiuni, acest difuzor de 15 mm are dimensiunile 
ideale.

Pliabile pentru a fi mai compacte
Căștile pot fi perfect pliate, pentru a încăpea în 
buzunar.

Cablu de 1,2 m
Cablul care vă permite să purtaţi playerul așa cum 
doriţi.
SHL4100/00

Repere
Data apariţiei 2009-04-29

Versiune: 7.0.10

12 NC: 9082 100 05699
EAN: 87 10895 92150 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips 
Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
Sunet
• Sistem acustic: Desch.
• Tip magnet: Neodim
• Bobină: CCAW
• diafragmă: dom mylar
• Răspuns în frecvenţă: 10 - 20 000 Hz
• Impedanţă: 16 Ohm
• Putere maximă de intrare: 50 mW
• Sensibilitate: 102 dB
• Diametru difuzor: 15 mm
• Tip: Dinamic

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: Paralel, dublu, simetric
• Lungime cablu: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm stereo
• Finisaj conector: Placat cu aur de 24 k
• Tip cablu: OFC

Cutie interioară
• Greutate brută: .872 kg
• Cutie interioară (L x L x Î): 24 x 22,9 x 19,4 cm
• Greutate netă: .627 kg
• Greutate proprie: 0,245 kg

Cutie exterioară
• Greutate brută: 8,7 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 49 x 47,3 x 41 cm
• Greutate netă: 1,248 kg
• Greutate proprie: 7,452 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 17 x 22 x 3,7 cm
• Greutate brută: 0,105 kg
• Greutate netă: .026 kg
• Greutate proprie: 0,079 kg
•
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