
 

 

Philips
Fülhorgos fejhallgató

SHS4800
Beállítható illeszkedés

Az állítható fülhorog minden fülhöz illeszkedik
A fejhallgató belső fülhorog része speciális kialakításából adódóan akár 5 különböző 
módon is beilleszthető az emberi fülbe. A fülbetétek és a hangszórók között található 
levegőréteg valódi párnaként nyújt kényelmes viseletet az Ön számára.

Zene füleinek
• A Bass beat nyílások biztosítják a légmozgást a jobb hangminőség érdekében
• A 24 karátos arannyal borított dugó ultra megbízható kapcsolatot nyújt

Az Ön stílusához készült
• Légpárnás fülbetétek a tökéletes illeszkedés kényelméért
• A 13,5 mm-es hangsugárzó-meghajtó optimális és kényelmes viseletet biztosít
• Az ellipszis alakú fülhorog nagyon kényelmes és tartós

Mindig készen áll
• Kényelmesen a fülében marad mozgás közben
• A tartós, rugalmas fogantyú erős, rugalmas csatlakozást képez



 Bass Beat nyílások
A Bass beat nyílások biztosítják a légmozgást a jobb 
hangminőség, és a gazdagabb és teltebb mélyhangok 
érdekében

24 karátos arannyal borított dugó
Biztos lehet benne, hogy az arany borítás a dugón 
sokkal megbízhatóbb és jobb minőségű audió 
kapcsolatot nyújt Önnek.

Légpárnás fülbetétek
A betét és a meghajtó közötti levegő csökkenti a 
fülre nehezedő nyomást, ami egy puha párna érzetét 
kelti.

13,5 mm-es hangsugárzó-meghajtó
Elég kicsi ahhoz, hogy viselete optimális és kényelmes 
legyen, és elég nagy ahhoz, hogy torzításmentes 
hangot biztosítson - ez az ideális méret a zenei 
élményhez.

Ellipszis alakú fülhorog
A fülhorog kényelmesen egy helyben tartja a 
fülhallgatót és remekül szól. az a rész, mely érintkezik 
a füle hátsó részével, és a fejhallgatót a fülén tartja

Aktív használatra tervezték
Akár fut, vagy aktív szabadidős tevékenységet végez, 
ez a fejhallgató mindig kényelmesen a fülében marad.

Rugalmas kialakítás

A fejhallgatótestet bevonó puha, rugalmas anyag 
növeli a teljesítményt és tartósságot. Védi a 
kábelcsatlakozást a sérülésektől, amelyek például a 
fejhallgató gyakori le- és felvétele közben előforduló 
megtekeredése közben fordulhatnak elő.
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