
 

 

Philips
Kulak İçi Kulaklık

Beyaz

SHE2115WT
Bas ses

Müzik dinleyin ve konuşun
15 mm hoparlörlere sahip olan bu kulaklıklar gelişmiş bas sesiyle öne çıkmaktadır. Üstelik 
ince, lastik kaplı başlıkların kullanıldığı ergonomik tasarım uzun süreli konfor sağlar. Hassas 
mikrofonlar ve kolay kontroller cep telefonuyla konuşmayı kolaylaştırır.

Kulaklarınıza dolan müzik
• 15mm hoparlör sürücüsü, tașıma rahatlığını optimize eder
• Bass beat vent'ler, daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar

Sizin için tasarlanmıștır
• Yerleșik mikrofon ve çağrı düğmesi

Size ve yașam tarzınıza tam uyacak șekilde üretildi
• En rahat kullanım için ince bașlıklı kulaklık



 15 mm hoparlör sürücüsü
Optimum tașıma rahatlığı için yeterince küçük ve 
keskin, bozulmaya uğramayan sesler vermek için 
yeterince büyük olan 15 mm hoparlör sürücüsü, 
dinleme keyfi için ideal boyuttadır.

Bass Beat vent sistemi
Bass beat vent'ler, derin ve zengin baslara sahip daha 
iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar.

Yerleșik mikrofon
Yerleșik mikrofon ve çağrı düğmesi sayesinde Philips 
kulaklığınızı cep telefonundan çağrı yapmak için de 
kullanabilirsiniz. Çağrıları kulaklıktan kabul etme ve 
sonlandırma olanağının yanı sıra eller serbest çağrı 
yapma keyfini çıkarın.

İnce bașlıklı kulaklık tasarımı
İnce bașlık, kulak kanalı anatomisine göre ergonomik 
bir biçimde tasarlanmıștır. Kulağa tam oturduğundan, 
kulak içi kulaklık tercih edenlerin rahatlıkla 
kullanabileceği bir modeldir.
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Tasarım
• Renk: Beyaz

Ses
• Akustik sistem: Açık
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Ses bobini: Bakır
• Diyafram: Mylar dome
• Frekans tepkisi: 12 - 22 000 Hz
• Empedans: 16 Ohm
• Maksimum güç giriși: 50 mW
• Hassasiyet: 103 dB
• Hoparlör çapı: 15 mm
• Tip: Dinamik

Bağlantı
• Kablo Bağlantısı: İki paralel, simetrik
• Kablo uzunluğu: 1,0 m
• Konektör: 3,5 mm stereo
• Konektör kaplaması: Krom kaplama
• Mikrofon: Dahili mikrofon

İç Karton
• Brüt ağırlık: 0,1146 kg
• Brüt ağırlık: 0,252 lb
• GTIN: 2 69 23410 71924 0
• İç karton (L x G x Y): 7,0 x 3,1 x 2,4 inç
• İç karton (L x G x Y): 17,9 x 8 x 6 cm
• Net ağırlık: 0,0414 kg
• Net ağırlık: 0,091 lb
• Ambalaj sayısı: 3
• Dara ağırlığı: 0,161 lb
• Dara ağırlığı: 0,0732 kg

Dıș Karton
• Brüt ağırlık: 1,13 kg
• Brüt ağırlık: 2,491 lb
• GTIN: 1 69 23410 71924 3
• Dıș karton (L x G x Y): 13,6 x 7,8 x 6,4 inç
• Dıș karton (L x G x Y): 34,5 x 19,7 x 16,3 cm
• Net ağırlık: 0,3312 kg
• Net ağırlık: 0,730 lb
• Ambalaj sayısı: 24
• Dara ağırlığı: 1,761 lb
• Dara ağırlığı: 0,7988 kg

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 2,0 x 6,8 x 1,0 inç
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

5 x 17,275 x 2,6 cm
• EAN: 69 23410 71924 6
• Brüt ağırlık: 0,0292 kg
• Brüt ağırlık: 0,064 lb
• Net ağırlık: 0,030 lb
• Net ağırlık: 0,0138 kg
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Sahte
• Dara ağırlığı: 0,034 lb
• Dara ağırlığı: 0,0154 kg
• Raf yerleșimi tipi: Sahte

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 0,6 x 0,8 x 0,5 inç
• Ürün boyutları (G x Y x D): 1,6 x 2,1 x 1,25 cm
• Ağırlık: 0,0138 kg
• Ağırlık: 0,030 lb
•
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