
atlanabilir kafa bandı
K
Harika ses

Katlanabilir, tam boyutlu bu dış mekan kulaklığını her yere götürün ve gittiğiniz her yerde 

müziğinizin keyfini çıkarın.

Kulaklarınıza dolan müzik
• 40mm hoparlör sürücüsü, seste bozulma olmaksızın güçlü ses verir
• 24k altın kaplama fiş sayesinde olağanüstü güvenilir bağlantı
• Sınıfında en iyi performansın ve optimum ses kalitesinin tadını çıkarın
• Neodimyum mıknatıs, bas performansını ve hassasiyeti artırır

Size ve yaşam tarzınıza tam uyacak şekilde yapıldı
• Kulak yastıkları, takma rahatlığını ve bas tepkisini artırır
• Uzun süreli kullanım için rahatlığı artırılmıştır

Her zaman yola çıkmaya hazır
• 1,5m uzunluğundaki kablo, çalıcıyı çantanıza koymaya olanak verir
• 3,5 - 6,35mm adaptör, her türden ses cihazına bağlanır
• Kulaklık boyun bandı, kolay saklanması için katlanır
Philips
Kafa bantlı kulaklıklar
SBCHS900
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Ses
• Akustik sistem: Açık
• Frekans tepkisi: 10 - 28 000 Hz
• Empedans: 32 Ohm
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Maksimum güç girişi: 500 mW
• Hassasiyet: 102 dB
• Hoparlör çapı: 40 mm
• Tip: Dinamik

• Ses bobini: CCAW
• Diyafram: Mylar dome

Bağlanabilirlik
• Bağlantı: 3,5 mm stereo
• Bağlantı kaplaması: 24k Altın kaplama
• Kablo uzunluğu: 1,5 m
• Kablo tipi: OFC
• Kablo Bağlantısı: Tek taraflı
•
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,5 metre kablo
ize daha fazla hareket serbestliği vermek ve ses 
ihazınızı nerede taşıyacağınızı seçme özgürlüğü 
azandıran ideal kablo uzunluğu.

0 mm hoparlör sürücüsü
0 mm hoparlör sürücüsünde kullanılan ses elemanı 
ileşik mylar malzemeden yapıldığından, son derece 
assas ama yine de güçlüdür ve verdiği seste duyulabilir 
ir bozulma yoktur.

4k Altın kaplama fiş
işteki kıymetli altın kaplama, daha iyi kalitede güvenilir 
ağlantı sağlanır ve rahat edersiniz.

es fişi adaptörü dahil
ulaklığınızı bu adaptörle, ister 3,5 ister 6,35 mm fişli 
ihazlarda kullanabilirsiniz. Böylece daha fazla ses 
ihazı kullanma seçeneğiniz olur.

ahat kulak yastıkları
ulak yastıklarının özel şekli ve kullanılan lüks 
alzemeler, mükemmel oturmayı ve maksimum 

ahatlığı garantiler. Ses sızmasını önler ve bas 
erformansını da artırır. Kulak yastıkları, insanın 
ulağının çevresindeki bölgeye mükemmel oturacak gibi 
ekillendirilmiştir.

akılması rahat
u kulaklık, uzun süre dinleme keyfini çıkartabilmeniz 

çin daha fazla rahatlık sağlamak üzere, kulağınızın 
trafının şekline uygun olarak tasarlanmıştır.

ükemmel ses kalitesi
kustik olarak ayarlanmış tasarım ve yüksek kalitede 
ürücüler, sınıfında en iyi ses performansını garantiler.

atlanabilir boyun bandı
ulaklık, kullanılmadığında katlanarak küçük bir boyuta 

ndirilip kolayca taşınabilir.

eodimyum mıknatıs
eodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek 
assasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas 
epkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak 
çin en iyi malzemedir.
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