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Teltebb mély hang

A zene és a hívások jobban hangzanak az ovális hangcsővel
Kiváló hangminőségű zene és hívások. Az ovális hangcsőbetétekhez az optimális illeszkedés és az igazán 

mély basszus érdekében háromféle méretű fülbetét tartozik. A vákuumban fémezett burkolat előkelő 

külsőt biztosít, a vezetéken lévő mikrofonnal és vezérlővel pedig kényelmesen, kihangosítva 

bonyolíthatja telefonhívásait.

Kiváló minőségű hang
• Ezek a kompakt és hatékony hangsugárzók erőteljes hangot és erős basszust biztosítanak
• Az ovális csőbetét kizárja a külső zajt, és kitűnő mély hangzást biztosít

Hosszan tartó kényelem
• Az ergonomikus ovális hangcső optimális illeszkedést és maximális kényelmet biztosít
• Puha szilikon fülbetét 3 különféle méretben a szoros illeszkedésért

Megnövelt tartósság
• Recés törésgátló a tartósságért és a biztosabb fogásért

Zenehallgatás egyetlen hívás elmulasztása nélkül
• Az in-line mikrofon és vezérlő kapcsoló segítségével egyszerűen válthat a hívások és a zene 

között



 3 különböző méretű fülbetét

A fülbetétek három különböző – kicsi, nagy és 
közepes – méretben érhetők el, így mindenki 
megtalálja a neki megfelelőt.

Beépített mikrofon

A beépített mikrofon lehetővé teszi, hogy 
egyszerűen váltson zenehallgatásról hívásfogadásra – 
könnyedén, hogy Ön mindig kapcsolatban maradjon 
azzal, ami a legfontosabb Önnek.

Kompakt és hatékony hangsugárzók

A kompakt, hatékony hangsugárzók tökéletes 
illeszkedést biztosítanak. Precíz hangzásuknak és az 
erőteljes basszusoknak köszönhetően pedig ideális 
zenehallgatási élményt nyújtanak.

Ergonomikus, ovális hangcső
Az ergonomikus ovális hangcső optimális illeszkedést 
és maximális kényelmet biztosít

Ovális csőbetét
Az ovális csőbetét kizárja a külső zajt, és kitűnő mély 
hangzást biztosít

Recés törésgátló
A gumi törésgátlóval a kábel és a csatlakozódugó 
biztonságos, mégis rugalmas módon kapcsolódik 
egymáshoz.
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Hangzás
• Membrán: PET
• Frekvenciaválasz: 10 - 22 000 Hz
• Mágnes típusa: Neodímium
• Lengőtekercs: CCAW
• Érzékenység: 107 dB
• Hangszóró átmérője: 8,6 mm
• Maximális terhelhetőség: 20 mW
• Impedancia: 16 ohm

Formatervezés
• Szín: Fekete

Csatlakoztathatóság
• Kábel anyaga: Réz
• Kábelcsatlakozás: szimmetrikus
• Kábelhosszúság: 1,2 m
• Csatlakozó: 3,5 mm
• Csatlakozó kivitele: aranybevonatú

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

1,3 x 2,1 x 1,3 cm
• Tömeg: 0,012 kg

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

5 x 17,5 x 3,2 cm
• Nettó tömeg: 0,012 kg
• Bruttó tömeg: 0,0355 kg
• Táratömeg: 0,0235 kg
• EAN: 69 23410 72922 1
• Polcra helyezési mód: Makett
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Makett

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 38 x 21 x 15 cm
• Nettó tömeg: 0,288 kg
• Bruttó tömeg: 1,296 kg
• Táratömeg: 1,008 kg
• GTIN: 1 69 23410 72922 8
• Fogyasztói csomagolások száma: 24

Belső kartondoboz
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

17,9 x 9,5 x 6 cm
• Nettó tömeg: 0,036 kg
• Bruttó tömeg: 0,132 kg
• Táratömeg: 0,096 kg
• GTIN: 2 69 23410 72922 5
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
•

Műszaki adatok
In-Ear fülhallgató mikrofonnal
Fekete

http://www.philips.com

