
 

 

Philips
Ελαφριά ακουστικά

SBCHL140
Πολύ ελαφριά

Πολύ ελαφριά ακουστικά για παρατεταμένη χρήση, με ανοίγματα αέρα για βαθύ, 
πλούσιο ήχο.

Σχεδιασμένο να ταιριάζει σε σας και το στυλ σας
• Ενισχυμένη σύνδεση καλωδίου που εξασφαλίζει επιπλέον ανθεκτικότητα
• Πολύ ελαφρύ στήριγμα κεφαλής για μεγαλύτερη άνεση και εφαρμογή

Για εξαιρετική μουσική απόλαυση
• Διάταξη οδήγησης ηχείου 30mm για μεγάλη απόδοση ήχου
• Τα ανοίγματα Bass Beat επιτρέπουν την κίνηση του αέρα για καλύτερο ήχο



 Ενισχυμένη σύνδεση καλωδίων
Ένα μαλακό τμήμα στο επικάλυμμα του αυτιού 
μειώνει την καταπόνηση στο καλώδιο, 
προστατεύει τη σύνδεση και αποτρέπει την 
πρόκληση ζημιάς από το συνεχές λύγισμα.

Πολύ ελαφρύ στήριγμα κεφαλής
Το λεπτό, ελαφρύ ανοξείδωτο στήριγμα κεφαλής 
ζυγίζει τόσο λίγο που δεν θα καταλαβαίνετε ότι το 
φοράτε.

Διάταξη οδήγησης ηχείου 30 mm
Αρκετά μικρή για άνεση όταν την φοράτε και 
αρκετά μεγάλη για απόδοση καθαρού, ισχυρού 
ήχου, η διάταξη οδήγησης ηχείου 30 mm αποτελεί 
ιδανικό μέγεθος για μεγαλύτερη απόλαυση όταν 
ακούτε, χωρίς παραμορφώσεις.

Ανοίγματα Bass Beat
Τα ανοίγματα Bass Beat επιτρέπουν την κίνηση του 
αέρα για καλύτερο ήχο με βαθιά, πλούσια μπάσα.
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Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: Άνοιγμα
• Τύπος μαγνήτη: Φερίτης
• Διάφραγμα: Mylar dome
• Πηνίο φωνής: Χάλκινο
• Συχνότητα απόκρισης: 18 - 20 000 Hz
• Αντίσταση: 32 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 100 mW
• Ευαισθησία: 96 dB
• Διάμετρος ηχείου: 30 χιλ.
• Τύπος: Δυναμική

Συνδεσιμότητα
• Σύνδεση καλωδίων: Διπλή παράλληλη, 
συμμετρική

• Μήκος καλωδίου: 1,0 μ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
• Φινίρισμα βύσματος: Επιχρωμιωμένο
• Τύπος καλωδίου: Χάλκινο

Εσωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 1,27 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

35,8 x 18,9 x 25 εκ.

• Καθαρό βάρος: 0,93 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,34 κ.
• EAN: 87 10895 75945 8
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 10,68 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

73 x 40,5 x 52,1 εκ.
• Καθαρό βάρος: 2,928 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 7,752 κ.
• EAN: 87 10895 75946 5
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 48

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

17,8 x 22,1 x 5,6 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,154 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,061 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,093 κ.
• EAN: 87 10895 75944 1
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
•
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