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iFi-kuulokkeet
H
Tarkasti äänet erottelevat neodyymikaiuttimet

Nämä laadukkailla neodyymikaiuttimilla varustetut HiFi-kuulokkeet on optimoitu 

digitaalisia äänilähteitä varten.

Täydellinen kuuntelukokemus
• Huippulaadukas LC-OFC (Linear Crystal Oxygen Free Copper) -johto
• Avoimet korvakuvut päästävät ilman virtaamaan
• Optimoitu digitaaliselle äänelle musiikkinautinnon korostamiseksi

Unohdat, että ne ovat päässäsi!
• Mukavat käyttää pitkäänkin kuunneltaessa
• Flexi-Fit™-kuulokesanka asettuu aina mukavasti

Aina valmiina
• Irrotettava johto pidentää käyttöikää ja helpottaa säilytystä
• Kuulokkeiden säilytyskotelo suojaa ja helpottaa säilytystä
• Toispuolinen johto vähentää johtojen sotkeutumista
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Ääni
• Akustinen järjestelmä: Puoliavoin
• Taajuusvaste: 5 - 40 000 Hz
• Impedanssi: 32 ohmia
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Enimmäisteho: 1 500 mW
• Herkkyys: 106 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 50
• Puhekela: CCAW
• Kalvo: Mylar-kalotti

Liitännät
• Liitäntä: 3,5 ja 6,3 mm:n stereo
• Liittimen pinnoitus: 24 karaatin kultaus
• Johdon pituus: 4 m
• Johtotyyppi: LC-OFC
• Johtoliitäntä: Yksipuolinen

Tarvikkeet
• Sovitinpistoke: 3,5–6,3 mm
•
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C-OFC-johto
ässä johdossa käytetty äärimmäisen puhdas kupari 
inimoi lähetyshävikin. Kuulokkeisiin lähetettävä 

ignaali on todella laadukas, ja korviisi kantautuvan 
änen puhtaus on erinomainen.

voimet korvakuvut
lma pääsee virtaamaan korvakupujen rei'istä, joten 
äni on luonnollisen läpinäkyvä ja akustiset 
minaisuudet ovat parhaat mahdolliset.

ptimoitu digitaaliselle äänelle
ämä kuulokkeet on optimoitu uusimpien 
uippuluokan äänilähteiden toistamiseen. Tällainen 

ähde on esimerkiksi Super Audio CD, formaatti, joka 
angitsee musiikillisen tunnelman ja tunnepitoisuuden 
äsittämättömän realistisesti. Philipsin omien 
kustiikka-asiantuntijoiden kehittämien kuulokkeiden 
äni on todella puhdas ja luonnollinen.

äädettävissä
inutlaatuinen kuulokesankarakenne mahdollistaa sen, 
ttä kuulokkeita on aina mukava pitää. Erilaisten 
orkeusasetusten ansiosta kuulokkeet eivät paina 
orvia pitkänkään käyttöajan jälkeen.

lexi-Fit™-kuulokesanka
isempi kuulokesanka asettuu automaattisesti pään 
ukaan, joten kuulokkeiden käyttäminen on aina 
iellyttävää.

rrotettava johto
rrotettava johto on helppo säilyttää ja helppo korvata 
udella. Jos kuulokkeiden johto menee rikki, pelkkä 

ohdon vaihtaminen riittää.

uulokkeiden säilytyskotelo
uulokkeita ja johtoja kannattaa ehdottomasti pitää 
uulokkeiden säilytyskotelossa silloin, kun niitä ei 
äytetä.

oispuolinen johto
ohto on kätevästi yhdistetty vain yhdeltä puolelta, joten 
ohto ei sotkeudu ja kelaaminen säilytystä varten on 
elppoa.
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