
 

 

Philips
Nappikuulokkeet

SHE2550
Lisäbassot

tehostavat äänentoistoa
Näiden nappikuulokkeiden äänen balansointiaukot tuottavat luonnollista ääntä, joka lisää 
musiikkinautintoa liikkuessasi.

Musiikkia korvillesi
• Neodyymimagneetti parantaa bassoäänen laatua ja herkkyyttä
• Äänen balansointiaukot tasoittavat korkeita ja matalia ääniä

Sovitettu sinulle ja sinun elämäntyyliisi
• 15 millimetrin kaiutinelementtiä on erittäin mukava käyttää
• Korvatyynyt parantavat käyttömukavuutta ja bassotaajuuksien vastetta

Aina valmiina
• Kestävä Flexi-Grip vankkaan ja joustavaan liitäntään



 Neodyymimagneetti
Neodyymi vahvistaa magneettikenttää, jolloin 
puhekelan herkkyys, bassotoisto ja äänenlaatu 
paranevat.

Äänen balansointiaukot
Erikoismuotoillut ilmakanavat balansoivat korkeat ja 
matalat äänet tuottaen täyteläisen 
kuuntelukokemuksen.

15 millimetrin kaiutinelementti
Pientä viidentoista millimetrin kaiutinelementtiä on 
mukava käyttää, mutta sen koko riittää kuitenkin 
tuottamaan kirkkaan säröttömän äänen. Sopii 
täydellisesti kuulokkeen kaiutinelementiksi.

Miellyttävät korvatyynyt
Muotoillut ja huippumateriaalista valmistetut 
korvatyynyt sopivat täydellisesti korvaan. Ne 
vähentävät äänivuotoa ja parantavat bassoäänen 
toistoa. Korvatyynyt on muotoiltu siten, että ne 
sopivat täydellisesti korvan ympärille.

Flexi-Grip-muotoilu
Pehmeys ja joustavuus suojaavat vahingoilta, joita 
johtojen taivuttelusta yleensä seuraa.
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Ääni
• Akustinen järjestelmä: avoin
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Puhekela: kupari
• Taajuusvaste: 12 - 22 000 Hz
• Impedanssi: 16 ohmia
• Enimmäisteho: 50 mW
• Herkkyys: 106 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 15 mm
• Tyyppi: Dynaaminen

Liitännät
• Johtoliitäntä: kaksi symmetristä rinnakkaisliitintä
• Johdon pituus: 1 m
• Liitin: 3,5 mm
• Liittimen pinnoitus: nikkelipinnoite
• Johtotyyppi: kupari

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 10,2 x 17,6 x 2,7 cm
• Kokonaispaino: 0,048 kg

• Nettopaino: 0,015 kg
• Taara: 0,033 kg
• EAN: 87 10895 93656 9
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Blister-pakkaus

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 6,835 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 38 x 36 x 48,5 cm
• Nettopaino: 1,44 kg
• Taara: 5,395 kg
• EAN: 87 10895 93658 3
• Kuluttajapakkausten määrä: 96

Sisäpakkaus
• Kokonaispaino: 0,372 kg
• Sisäpakkaus (P x L x K): 18,3 x 17,5 x 11,6 cm
• Nettopaino: 0,09 kg
• Taara: 0,282 kg
• EAN: 87 10895 93657 6
• Kuluttajapakkausten määrä: 6
•
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