
 

 

Philips
Lahke slušalke

Ušesne
siva

SBCHL140
Izjemno lahke

Izjemno lahke slušalke za dolgotrajno uporabo z zračnimi kanali za bogat in globok zvok.

Izdelano posebej za vas in vaš življenjski stil
• Ojačana kabelska povezava zagotavlja dodatno trpežnost
• Izjemno lahek trak izboljša udobje in prileganje

Za izjemne glasbene užitke
• 30-mm zvočna enota proizvaja odličen zvok
• Kanali za udarce nizkih tonov omogočajo gibanje zraka za kakovostnejši zvok



 Ojačana kabelska povezava
Mehek plastičen del na ušesnem pokrovu zmanjša 
napetost kabla, ščiti povezavo in preprečuje 
poškodbe zaradi nenehnega upogibanja.

Izjemno lahek naglavni trak
Tanek, lahek trak iz nerjavečega jekla je tako lahek, 
da skoraj ne čutite, da ga nosite.

30-mm zvočna enota
Kompaktna za udobno nošenje, vendar dovolj velika, 
da proizvede čist, močan zvok, je 30 mm zvočna 
enota idealne velikosti za uživanje ob poslušanju 
nepopačenega zvoka.

Kanali za zvočne udarce niz. tonov
Kanali za zvočne udarce nizkih tonov omogočajo 
gibanje zraka za kakovostnejši zvok z bogatimi 
nizkimi toni.
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Dimenzije embalaže
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

19,5 x 22,4 x 5 cm
• Neto teža: 0,057 kg
• Bruto teža: 0,117 kg
• Teža embalaže: 0,06 kg
• EAN: 87 12581 49787 3
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Pretisni omot
• Vrsta postavitve na polico: Oboje

Zunanja škatla
• Outer carton (L x Š x V): 22 x 22 x 26 cm
• Neto teža: 0,342 kg
• Bruto teža: 1,028 kg
• Teža embalaže: 0,686 kg
• EAN: 87 12581 49788 0
• Število komercialnih pakiranj: 6

Zvok
• Akustični sistem: odprt
• Tip magneta: Ferit
• Opna: Membrana
• Zvočniška tuljava: baker
• Frekvenčni odziv: 18–20.000 Hz
• Impedanca: 32 ohm
• Največja vhodna moč: 100 mW
• Občutljivost: 96 dB
• Premer zvočnika: 30 mm
• Tip: Dinamičen

Povezljivost
• Kabelska povezava: dvojno vzporedna, simetrična
• Dolžina kabla: 1 m
• Konektor: 3,5 mm
• Zaključna obdelava konektorja: kromirano
• Tip kabla: baker
•
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