
 

 

Philips
Kulak İçi Kulaklık

SHE2675YB
Dengeli ses

cep telefonunuz için
İkili delikler telefonun müzik çıkışına daha fazla denge ve uyum getirirken, entegre 
mikrofon sesinizi daha net alır. Kulaklığın yumuşak tamponları sayesinde rahatınız 
bozulmadan saatlerce müzik keyfi yapabilir, istediğiniz kadar konuşabilirsiniz.

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

En büyük rahatlık
• Kulak yastıkları, takma rahatlığını ve bas tepkisini artırır

Sizin için tasarlanmıștır
• Yerleșik mikrofon ve arama düğmesi
• Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm için 3,5 mm fiș
• Nokia, Sony Ericsson, Samsung için ekstra 3,5 mm fiș

Daha uzun süre kullanabilirsiniz
• Dayanıklı Flexi-Grip özelliği güçlü ve esnek bir bağlantı sağlar



 Neodimyum mıknatıs
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek 
hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas 
tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak 
için en iyi malzemedir.

Twin vents
Hava kanalı olarak görev yapan özel tasarlanmıș 
yarıklar, yüksek tonlarla bas sesleri dengeleyerek 
daha bütünlüklü bir dinleme deneyimi sağlar.

Rahat kulak yastıkları
Bu Philips kulaklıkların 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.

Yerleșik mikrofon

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

3,5 mm stereo konnektör
Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola ve Palm için 
3,5 mm stereo konnektör

Ekstra 3,5 mm konnektör
Nokia, Sony Ericsson ve Samsung için ekstra için 3,5 
mm stereo konnektör

Flexi-Grip tasarımı

Yumușak ve esnek bir bölüm, kablo bağlantısını, 
normalde kabloda tekrar tekrar bükülme sonucunda 
olușacak hasardan korur.
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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: İki paralel, simetrik
• Kablo uzunluğu: 1,0 m
• Konektör: 3,5 mm stereo
• Kablo tipi: Bakır
• Konektör kaplaması: Krom kaplama
• Mikrofon: Dahili mikrofon

Ambalaj boyutları
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1

• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 5 x 17 x 3 cm
• EAN: 69 23410 70729 8
• Brüt ağırlık: 0,0264 kg
• Net ağırlık: 0,0122 kg
• Dara ağırlığı: 0,0142 kg
• Ambalaj türü: Plastik paket

Dıș Karton
• EAN: 87 12581 58569 3
• Brüt ağırlık: 1,2376 kg
• Dıș karton (L x G x Y): 36,5 x 21,3 x 13,4 cm
• Net ağırlık: 0,2928 kg
• Ambalaj sayısı: 24
• Dara ağırlığı: 0,9448 kg

İç Karton
• EAN: 87 12581 58572 3
• Brüt ağırlık: 0,1322 kg
• İç karton (L x G x Y): 17,8 x 9,8 x 5,9 cm
• Net ağırlık: 0,0366 kg
• Ambalaj sayısı: 3
• Dara ağırlığı: 0,0956 kg
•
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