
 

 

Philips
Kulak İçi Kulaklıklar

SHE4500
Rahatlık veren tamponlar

Daha fazla konfor: havayla şişen tamponlu kulaklıklar
Silikondan üretilen ve havayla şişen tamponlara sahip olan kulaklığı hiçbir rahatsızlık 
hissetmeden takabilirsiniz. Bas sesleri çok iyi veren yüksek kaliteli kapaklı kulaklık, kordon 
üzerindeki ses düzeyi kontrolü ve taşıma kılıfıyla koruma olanağı da sağlıyor.

Size ve yașam tarzınıza tam uyacak șekilde üretildi
• Mükemmel konfor sağlayan, havayla șișen tamponlar
• 13,5 mm'lik hoparlör sürücüsü, konforu artırır
• Uzun süreli kullanım için rahatlığı artırılmıștır

Kulaklarınıza dolan müzik
• Twin vents teknolojisi, yüksek ses tonlarını ve bas tonlarını dengeler
• 24k altın kaplama fiș sayesinde olağanüstü güvenilir bağlantı

Her zaman yola çıkmaya hazır
• Tașıma çantası, kulaklığınızı kullanılmadığı zaman korur
• Ses seviyesi ayarını kolaylaștıran kablo üzeri ses seviye kontrolü
• Dayanıklı Flexi-Grip özelliği güçlü ve esnek bir bağlantı sağlar



 Havayla șișen tamponlar
Kapak ve sürücü arasındaki hava bir yastık gibi 
yumușak his verdiğinden, kulaklarınızdaki basıncı 
azaltır.

13,5 mm'lik hoparlör sürücüsü
Tașıma rahatlığı için yeterince küçük, sesleri 
bozulmadan vermek için yeterince büyük ve dinleme 
keyfi için ideal boyuttadır.

Takılması rahat
Bu kulaklık, uzun süre dinleme keyfini çıkartabilmeniz 
için daha fazla rahatlık sağlamak üzere, kulağınızın 
etrafının șekline uygun olarak tasarlanmıștır.

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

24k Altın kaplama fiș
Fișteki kıymetli altın kaplama, daha iyi kalitede 
güvenilir bağlantı sağlanır ve rahat edersiniz.

Tașıma Çantası
Bu çanta, kulaklığınızın korunması ve kullanılmadığı 
sırada kabloların dolașmasını önlemenin en uygun 
yoludur.

Kablo üzeri ses seviye kontrolü
Ses kaynağı birimine gitmenize gerek kalmaksızın ses 
seviyesini istediğiniz düzeye ayarlayın.

Flexi-Grip tasarımı

Yumușak ve esnek bir bölüm, kablo bağlantısını, 
normalde kabloda tekrar tekrar bükülme sonucunda 
olușacak hasardan korur.
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Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 6,5 x 6,5 x 5 cm
• Ağırlık: 0,045 kg

Ses
• Akustik sistem: açık
• Frekans tepkisi: 12 - 23 500 Hz
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Ses bobini: CCAW
• Empedans: 16 ohm
• Maksimum güç giriși: 50 mW
• Hassasiyet: 105 dB
• Hoparlör çapı: 13,5 mm
• Tip: Dinamik

Bağlantı
• Kablo Bağlantısı: iki paralel, simetrik
• Kablo uzunluğu: 1,2 m
• Konektör: 3,5 mm
• Konektör kaplaması: altın kaplama
• Kablo tipi: OFC

Kullanılabilirlik
• Ses seviyesi kontrolü

Aksesuarlar
• Dahil: tașıma çantası

İç Karton
• EAN: 87 12581 50018 4
• Brüt ağırlık: 0,277 kg
• İç karton (L x G x Y): 18,5 x 10,5 x 10,4 cm
• Net ağırlık: 0,135 kg
• Kutudaki paket sayısı: 3
• Dara ağırlığı: 0,142 kg

Dıș Karton
• EAN: 87 12581 50019 1
• Brüt ağırlık: 2,563 kg
• Dıș karton (L x G x Y): 39,2 x 23,2 x 25 cm
• Net ağırlık: 1,080 kg
• Kutudaki paket sayısı: 24
• Dara ağırlığı: 1,483 kg

Ambalaj boyutları
• Raf yerleșimi tipi: Sahte
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9,5 x 17,5 x 3 cm
• EAN: 87 12581 50017 7
• Brüt ağırlık: 0,074 kg
• Net ağırlık: 0,045 kg
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Sahte
• Dara ağırlığı: 0,029 kg
•
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