
 

 

Philips
Fülbe helyezhető 
fejhallgató

SHE2850
Extra mélyhang

az erőteljes hangzáshoz
Fülhallgató tökéletesen kiegyensúlyozott, természetes hangzással és hangerő szabályzóval 
ellátott vezetékkel.

Zene füleinek
• Nagyobb basszus és érzékenység a neodímium mágnessel
• A kettős szellőzők egyensúlyba hozzák a magas és mély hangokat

Az Ön stílusához készült
• A 15 mm-es hangszóró driver optimális kényelmet nyújt viseléséhez
• A fülpárna kényelmessé teszi a viselést és fokozza a mélyhangvisszaadást

Mindig készen áll
• A tok védi az éppen nem használt fejhallgatót
• A tartós, rugalmas fogantyú erős, rugalmas csatlakozást képez
• soros szabályzó, amely egyszerűsíti a hangerő beállítását



 Neodímium mágnes
A Neodímium a legjobb anyag erős mágneses terek 
létrehozásához, nagyobb hangtekercs 
érzékenységgel, jobb mélyhangvisszaadás és jobb 
összteljesítménnyel és hangminőséggel.

kettős szellőző
Különleges kivitelezésű nyílások, melyek a magas és 
mély hangok levegőkiegyenlítését irányítják a 
nagyobb zenei élmény érdekében.

15 mm széles hangfal driver
Elég kicsi, hogy tökéletesen illeszkedjen, de elég nagy 
a torzításmentes hanghoz - a 15 mm-es driver ideális 
méretű az élvezetes zenehallgatáshoz.

Kényelmes fülpárna
A speciális forma és a fülpárnához felhasznált kiváló 
minőségű anyagok biztosítják a tökéletes illeszkedést 
a maximális kényelemért. Megakadályozzák a 
hangszivárgást és fokozzák a mélyhangteljesítményt 
is. A fülpárnáknak olyan a formájuk, mint a fül körül 
található területek.

Tok
Ha nem használja fejhallgatóját, ebben a tokban 
tárolhatja a legkényelmesebben, és ily módon 
megakadályozhatja a kábel összetekeredését is.

Flexi-Grip dizájn
A lágy, rugalmas alkatrész megvédi a 
kábelcsatlakozást a sérüléstől, melyet a gyakori 
hajlítás okozna.

soros hangerőszabályzó
Beállíthatja a kívánt hangszintet, anélkül, hogy a 
forrását jelentő eszközhöz menne.
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• Membrán: Mylar kúpos
• Akusztikai rendszer: Nyitva
• Mágnes típusa: Neodímium
• Frekvenciaátvitel: 12 - 22 000 Hz
• Hangtekercs: Réz
• Impedancia: 16 ohm
• Maximális energiabemenet: 50 mW
• Érzékenység: 106 dB
• Hangszóró átmérő: 15 mm
• Típus: Dinamikus

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: Két paralel, szimmetrikus
• Kábelhosszúság: 1,0 m
• Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó
• Csatlakozó kivitele: Nikkelezett
• Kábel típusa: Réz

Kényelem
• Hangerőszabályzás: Van

Tartozékok
• Hordtáska: Van

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

10 x 17,7 x 3 cm
• Bruttó tömeg: 0,066 kg
• Nettó tömeg: 0,031 kg
• Önsúly: 0,035 kg

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 9,6 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

38,3 x 38,1 x 50 cm
• Nettó tömeg: 2,976 kg
• Önsúly: 6,624 kg

Belső karton
• Bruttó tömeg: 0,526 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

18,4 x 18 x 11,8 cm
• Nettó tömeg: 0,396 kg
• Önsúly: 0,13 kg
•
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