
 

 

Philips
Niskasankakuulokkeet

Mustavalkoinen

SHS390
Tasapainoinen ääni

Niskan muotoja seuraava niskasanka
Niskasankakuulokkeet, joissa dynaaminen bassoääni.

Musiikkia korvillesi
• 32 millimetrin kaiutinelementti tuottaa erinomaisen äänen
• Bass Beat -ilma-aukkojen kautta kiertävä ilma parantaa äänenlaatua
• Neodyymimagneetit parantavat bassoäänen laatua ja herkkyyttä

Sovitettu sinulle ja sinun elämäntyyliisi
• Korvatyynyt parantavat käyttömukavuutta ja bassotaajuuksien vastetta
• Toispuolinen johto vähentää johtojen sotkeutumista

Aina valmiina
• 1,2 metrin johto sopii erinomaisesti ulkokäyttöön



 32 millimetrin kaiutinelementti
Pienestä 32 millimetrin koostaan huolimatta tämä 
kaiutinelementti tuottaa tehokkaasti 
vääristymättömän äänen millä tahansa syöttövirralla.

Bass Beat -ilma-aukot
Bass Beat -ilma-aukkojen kautta kiertävä ilma 
parantaa äänenlaatua ja bassontoistoa.

Neodyymimagneetit
Neodyymi vahvistaa magneettikenttää, jolloin 
puhekelan herkkyys, bassotoisto ja äänenlaatu 
paranevat.

Miellyttävät korvatyynyt
Näiden Philips-kuulokkeiden muotoillut ja 
huippumateriaalista valmistetut korvatyynyt sopivat 
täydellisesti korvaan. Ne vähentävät äänivuotoa ja 
parantavat bassoäänen toistoa. Korvatyynyt on 
muotoiltu siten, että ne sopivat täydellisesti korvan 
ympärille.

Toispuolinen johto
Johto on kätevästi yhdistetty vain yhdeltä puolelta, 
joten johto ei sotkeudu ja kelaaminen säilytystä 
varten on helppoa.

1,2 m johto
Paras mahdollinen johtopituus. Soittimen voi sijoittaa 
vapaasti minne tahansa.
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Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 12 x 15 x 5,5 cm
• Paino: 0,047 kg

Ääni
• Akustinen järjestelmä: avoin
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Puhekela: kupari
• Taajuusvaste: 12 - 22 000 Hz
• Impedanssi: 24 ohmia
• Enimmäisteho: 100 mW
• Herkkyys: 102 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 32 mm
• Tyyppi: Dynaamiset

Liitännät
• Johtoliitäntä: kaksi asymmetristä rinnakkaisliitintä
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liitin: 3,5 mm

• Liittimen pinnoitus: nikkelipinnoite
• Johtotyyppi: kupari

Pakkauksen mitat
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,5 x 19,5 x 6 cm
• Kokonaispaino: 0,135 kg
• Nettopaino: 0,047 kg
• Taara: 0,088 kg
• EAN: 87 12581 53104 1
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus

Ulompi pakkaus
• EAN: 87 12581 53963 4
• Kokonaispaino: 0,586 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 20,4 x 19,3 x 21,1 cm
• Nettopaino: 0,141 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Taara: 0,445 kg
•
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