
 

 

Philips
Kulak İçi Kulaklıklar

SHE2660
Dengeli ses

Bu kulak içi kulaklık, sesi, görünümü ve dayanıklılığıyla ön plana çıkıyor. Çift delik tasarımı, 
evde ya da yolda müziğe daha fazla denge ve ahenk katıyor.

Kulaklarınıza dolan müzik
• Neodimyum mıknatıs, bas performansını ve hassasiyeti artırır
• Twin vents teknolojisi, yüksek ses tonlarını ve bas tonlarını dengeler

Size ve yașam tarzınıza tam uyacak șekilde üretildi
• 15mm hoparlör sürücüsü, tașıma rahatlığını optimize eder
• Kulak yastıkları, takma rahatlığını ve bas tepkisini artırır

Her zaman yola çıkmaya hazır
• Dayanıklı Flexi-Grip özelliği güçlü ve esnek bir bağlantı sağlar



 Rahat kulak yastıkları
Kulak yastıklarının özel șekli ve kullanılan lüks 
malzemeler, mükemmel uyum ve maksimum konfor 
sağlar. Ses sızıntılarını önler ve bas performansını da 
artırır. Kulak yastıkları, insan kulağının çevresindeki 
bölgeye mükemmel oturacak șekilde 
biçimlendirilmiștir.
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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: iki paralel, simetrik
• Kablo uzunluğu: 1 m
• Konektör: 3,5 mm
• Konektör kaplaması: nikel kaplama
• Kablo tipi: bakır

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 5 x 17 x 2,5 cm
• Net ağırlık: 0,011 kg

• Brüt ağırlık: 0,0295 kg
• Dara ağırlığı: 0,0185 kg
• EAN: 87 12581 49662 3
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Blister

Dıș Karton
• Dıș karton (L x G x Y): 32,4 x 18,2 x 14.8 cm
• Net ağırlık: 0,264 kg
• Brüt ağırlık: 1,153 kg
• Dara ağırlığı: 0,889 kg
• EAN: 87 12581 49664 7
• Kutudaki paket sayısı: 24

İç Karton
• İç karton (L x G x Y): 31 x 8,7 x 6,5 cm
• Net ağırlık: 0,066 kg
• Brüt ağırlık: 0,24 kg
• Dara ağırlığı: 0,174 kg
• EAN: 87 12581 49663 0
• Kutudaki paket sayısı: 6
•
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