
 

 

Philips
Ενδώτια ακουστικά

SHE2550
Έξτρα μπάσα

για δυναμικό ήχο
Ακουστικά με δύο ανοίγματα για μέσα στο αυτί που προσφέρουν πιο ισορροπημένο, 
φυσικό ήχο.

Μουσική στ' αφτιά σας
• Μαγνήτης νεοδυμίου που βελτιώνει την απόδοση μπάσων και την ευαισθησία
• Δύο ανοίγματα για εξισορρόπηση των υψηλών συχνοτήτων και των μπάσων

Σχεδιασμένο να ταιριάζει σε σας και το στυλ σας
• Διάταξη οδήγησης ηχείου 15mm που βελτιώνει την άνεση όταν το φοράτε
• Επικαλύμματα αυτιών που βελτιώνουν την άνεση και την απόκριση των μπάσων

Πάντα έτοιμα
• Ανθεκτική σχεδίαση Flexi-Grip για ισχυρή και ευέλικτη σύνδεση



 Μαγνήτης νεοδυμίου
Το νεοδύμιο είναι το καλύτερο υλικό για την 
παραγωγή ισχυρών μαγνητικών πεδίων που 
σημαίνει μεγαλύτερη ευαισθησία στο πηνίο 
φωνής, καλύτερη απόκριση μπάσων και 
υψηλότερη ποιότητα ήχου.

Δύο ανοίγματα
Τα ειδικά σχεδιασμένα ανοίγματα που 
διοχετεύουν τον αέρα, εξισορροπούν τις υψηλές 
συχνότητες και τα μπάσα, για μια πιο 
ολοκληρωμένη ακουστική εμπειρία.

Διάταξη ηχείου οδηγού 15 mm
Αρκετά μικρή για βέλτιστη άνεση όταν τη φοράτε 
και αρκετά μεγάλη για απόδοση καθαρού ήχου 
χωρίς παραμορφώσεις, η διάταξη οδήγησης 
ηχείου 15 mm αποτελεί ιδανικό μέγεθος για 
μεγαλύτερη απόλαυση όταν ακούτε.

Άνετα επικαλύμματα αυτιών
Το ειδικό σχήμα και τα πολυτελή υλικά των καψών 
αυτών των ακουστικών Philips εξασφαλίζουν 
άψογη εφαρμογή για μέγιστη άνεση. Εμποδίζουν 
τη διαρροή του ήχου και βελτιώνουν την απόδοση 
των μπάσων. Το σχήμα τους διασφαλίζει τέλεια 
ευθυγράμμιση με την περιοχή γύρω από τα αυτιά.

Σχεδίαση Flexi-Grip
Ένα μαλακό και ευέλικτο εξάρτημα προστατεύει τη 
σύνδεση του καλωδίου και αποτρέπει την 
πρόκληση ζημιάς από το συνεχές λύγισμα.
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Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

1,63 x 3,55 x 4 εκ.
• Βάρος: 0,015 κ.

Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: ανοικτό
• Διάφραγμα: Mylar dome
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Πηνίο φωνής: χάλκινο
• Συχνότητα απόκρισης: 12 - 22 000 Hz
• Αντίσταση: 16 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 50 mW
• Ευαισθησία: 106 dB
• Διάμετρος ηχείου: 15 χιλ.
• Τύπος: Δυναμική

Συνδεσιμότητα
• Σύνδεση καλωδίων: διπλή παράλληλη, 
συμμετρική

• Μήκος καλωδίου: 1 m
• Υποδοχή σύνδεσης: 3,5 χιλ.
• Φινίρισμα βύσματος: με επίστρωση νικελίου
• Τύπος καλωδίου: χάλκινο

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική

• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 
5,2 x 17" x 3 εκ.

• Μικτό βάρος: 0,032 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,015 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,017 κ.
• EAN: 87 12581 49655 5
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Εικονική

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 1,384 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

35,7 x 19,6 x 16,6 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,360 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,024 κ.
• EAN: 87 12581 49657 9
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24

Εσωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 0,283 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

17,8 x 16,6 x 6,2 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,090 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,193 κ.
• EAN: 87 12581 49656 2
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
•
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