
 

 

Philips
Kohinavaimennetut 
kuulokkeet

SHN6000
Ipodin aktiivinen melunvaimennus

90 % vähemmän ulkoista melua
Hiljennä maailma ja hävitä lentokoneiden ja junien melu uusilla iPodiin tarkoitetuilla, 90 % 
melusta vaimentavilla kuulokkeilla. Helposti mukana kulkevat pienikokoiset kuulokkeet on 
helppo ladata suoraan iPodista. Ulkoista akkua ei tarvita.

Ihanteellinen kuunteluelämys hälinässäkin
• 90 % vähemmän ulkoista melua
• Kuulokkeen akustinen kulmasäätö takaa tarkan äänentoiston
• Tarkasti viritetyt kaiuttimet takaavat laadukkaan ja dynaamisen äänentoiston

Miellyttävät käyttää
• Virta suoraan iPodista
• Hallitse iPodiasi helposti

Sopii sinulle
• Luonnollinen istuvuus ergonomisen akustisen kulmasäädön ansiosta
• 3 vaihdettavaa kumista korvasuojusta takaavat täydellisen istuvuuden



 90 % vähemmän ulkoista melua
Kohinanvaimennustekniikka ja akustinen kulmasäätö 
mahdollistaa kuulokkeiden käyttämisen meluisissa 
ympäristöissä pienilläkin äänenvoimakkuuksilla. Se 
poistaa tehokkaasti etenkin alataajuuksia, kuten 
lentokoneiden ääniä, joten rauhallista musiikkia on 
mukava kuunnella vaikka lennolla, junamatkalla tai 
muussa vastaavassa paikassa ilman ikäviä taustaääniä.

Kohdistettua ääntä
Kuulokkeen akustisen kulmasäädön suunnittelussa 
on otettu huomioon ihmisen korvakanavan muoto. 
Kaiuttimen ääniaallot ohjautuvat suoraan 
tärykalvoon, ja tuloksena on paras äänentoiston taso.

Akustinen kulmasäätö
Ihmisen korvakäytävän perusteella tarkasti 
suunnitellun akustisen kulmasäädön ansiosta 
kuulokkeet mukautuvat kunkin kuuntelijan 
korvakäytävän mukaan. Ne sopivat korviisi 
luonnollisesti.

Sopivat täydellisesti kaikkiin korviin
Voit valita 3 vaihdettavasta korvasuojuksesta. Koot 
vaihtelevat pienestä suureen, joten kaikenkokoisille 
korville löytyy varmasti sopiva.

Virta iPodista
Lisäakkuja ei tarvitse kantaa. Nämä kohinaa 
vaimentavat kuulokkeet saavat virtansa suoraan 
iPodista.

Hallitse iPodia
In-line-säädön ansiosta voit hallita helposti iPodin 
äänenvoimakkuutta, siirtyä edelliseen tai seuraavaan 
kappaleeseen, pikakelata eteen ja taakse, ja toistaa 
sekä keskeyttää toiston. Sen käyttö onnistuu 
yhdelläkin kädellä, ja se tarjoaa sinulle ainutlaatuisen 
kuuntelunautinnon.
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Lisätarvikkeet
• Pussi: Mukana suojapussi

Liitännät
• Liittimen pinnoitus: 30-nastainen Apple-liitin

Ääni
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Taajuusvaste: 20–23 500 Hz
• Enimmäisteho: 15 mW
• Herkkyys: 104 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 9 mm

Sisäpakkaus
• Kokonaispaino: 0,276 kg
• Sisäpakkaus (P x L x K): 18,5 x 10,3 x 11,7 cm
• Nettopaino: 0,078 kg
• Taara: 0,198 kg

• EAN: 87 12581 49555 8
• Kuluttajapakkausten määrä: 3

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 3,328 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 38,4 x 22 x 25 cm
• Nettopaino: 0,624 kg
• Taara: 2,704 kg
• EAN: 87 12581 49556 5
• Kuluttajapakkausten määrä: 24

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,5 x 19,7 x 3,5 cm
• Kokonaispaino: 0,092 kg
• Nettopaino: 0,026 kg
• Taara: 0,066 kg
• EAN: 87 12581 49554 1
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
•
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