
 

 

Philips
Nappikuulokkeet

SHE4500
Pehmeä tyyny

Lisämukavuutta: ilmatyynylliset kuulokkeet mukautuvat hyvin
Silikoniset, ilmatyynylliset kuulokkeet asettuvat korviin mukavasti. Laadukkaissa 
nappikuulokkeissa on bassokorostus, johdossa on voimakkuuden säädin ja mukana 
toimitetaan kantokotelo kuulokkeiden suojaamiseksi.

Sovitettu sinulle ja sinun elämäntyyliisi
• Ilmatyynyt takaavat kuulokkeiden istuvuuden
• 13,5 mm:n kaiutinohjain optimoi käyttömukavuuden
• Mukavat käyttää pitkäänkin kestävässä kuuntelussa

Musiikkia korvillesi
• Äänen balansointiaukot tasoittavat korkeita ja matalia ääniä
• Erittäin luotettava kytkentä kullatulla (24k) liittimellä

Aina valmiina
• Kantokotelo suojaa kuulokkeitasi
• Äänenvoimakkuuden säätäminen on erittäin helppoa
• Kestävä Flexi-Grip vankkaan ja joustavaan liitäntään



 Ilmatyynyt
Korvatyynyjen ja kaiuttimien välille jäävä ilma lisää 
korvatyynyjen pehmeyttä korvaa vasten ja vähentää 
paineen tunnetta.

13,5 mm:n kaiutinohjain
Pieni koko optimoi käyttömukavuuden, mutta koko 
riittää silti tuottamaan häiriötöntä ääntä.

Mukavat käyttää
Nämä kuulokkeet on suunniteltu korvan muodon 
mukaisesti, joten niitä on erittäin miellyttävä käyttää 
pitkäänkin kestävässä kuuntelussa.

Äänen balansointiaukot
Erikoismuotoillut ilmakanavat balansoivat korkeat ja 
matalat äänet tuottaen täyteläisen 
kuuntelukokemuksen.

24k kullattu liitin
Kullattua liitintä käytettäessä kytkentä ja samalla 
myös äänenlaatu ovat varmasti parhaat mahdolliset.

Kantokotelo
Tämä kotelo suojaa kuulokkeitasi ja estää johtoja 
sekoittumasta, kun et käytä kuulokkeita.

Äänenvoimakkuuden in-line-säätö
Voit säätää äänenvoimakkuuden juuri sellaiseksi kuin 
haluat siirtymättä äänentoistolaitteen luo.

Flexi-Grip-muotoilu
Pehmeys ja joustavuus suojaavat vahingoilta, joita 
johtojen taivuttelusta yleensä seuraa.
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Ääni
• Akustinen järjestelmä: Avoin
• Taajuusvaste: 12 - 23 500 Hz
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Puhekela: CCAW
• Impedanssi: 16 ohmia
• Enimmäisteho: 50 mW
• Herkkyys: 105 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 13,5 mm
• Tyyppi: Dynaaminen

Liitännät
• Johtoliitäntä: Kaksi symmetristä rinnakkaisliitintä
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liitin: 3,5 mm stereo
• Liittimen pinnoitus: 24 karaatin kultaus
• Johtotyyppi: OFC

Käytön mukavuus
• Äänenvoimakkuuden säätö

Lisätarvikkeet
• Kantokotelo

Sisäpakkaus
• EAN: 87 12581 50018 4
• Kokonaispaino: 0,28011 kg
• Sisäpakkaus (P x L x K): 18,5 x 10,5 x 10,4 cm
• Nettopaino: 0,09735 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Taara: 0,18276 kg

Ulompi pakkaus
• EAN: 87 12581 50019 1
• Kokonaispaino: 2,62448 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 39,2 x 23,2 x 25 cm
• Nettopaino: 0,77880 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 24
• Taara: 1,84568 kg

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,5 x 17 x 3 cm
• EAN: 87 12581 50017 7
• Kokonaispaino: 0,07529 kg
• Nettopaino: 0,03245 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus
• Taara: 0,04284 kg
•
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