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Ενδώτια ακουστικά

SHE5920
Βυθιστείτε στη μουσική

κατοχυρωμένη σχεδίαση περιβάλλοντος ήχου
Τα ακουστικά για μέσα στο αυτί με εικονικό περιβάλλοντα ήχο και πρωτοποριακή 
σχεδίαση "reflected-speaker" προσθέτουν μια επιπλέον διάσταση στη μουσική εν 
κινήσει

Μουσική στ' αυτιά σας
• Επίχρυσο βύσμα 24k που εξασφαλίζει εξαιρετικά αξιόπιστη σύνδεση
• Το καλώδιο Copper Cladded Aluminium βελτιώνει την ποιότητα του ήχου
• Μαγνήτης νεοδυμίου που βελτιώνει την απόδοση μπάσων και την ευαισθησία
• Σχεδίαση εικονικού περιβάλλοντος ήχου για πιο ρεαλιστικό και άνετο ήχο

Σχεδιασμένο να ταιριάζει σε σας και το στυλ σας
• Διάταξη οδήγησης ηχείου 15mm που βελτιώνει την άνεση όταν το φοράτε
• Με την ασύμμετρη καλωδίωση, το καλώδιο δεν σας εμποδίζει

Πάντα έτοιμα
• Το καλώδιο 1,2 μέτρων είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο
• Θήκη μεταφοράς που προστατεύει τα ακουστικά όταν δεν τα χρησιμοποιείτε
• Ανθεκτική σχεδίαση Flexi-Grip για ισχυρή και ευέλικτη σύνδεση



 Καλώδιο 1,2 μέτρων
Καλώδιο με ιδανικό μήκος για να έχετε την 
ελευθερία να τοποθετείτε τη συσκευή ήχου όπου 
θέλετε.

Διάταξη οδήγησης ηχείου 15 mm
Αρκετά μικρή για βέλτιστη άνεση όταν τη φοράτε 
και αρκετά μεγάλη για απόδοση καθαρού ήχου 
χωρίς παραμορφώσεις, η διάταξη οδήγησης 
ηχείου 15 mm αποτελεί ιδανικό μέγεθος για 
μεγαλύτερη απόλαυση όταν ακούτε.

Επίχρυσο βύσμα 24k
Αποκτήστε τη βεβαιότητα ότι το επίχρυσο 
φινίρισμα του βύσματος εξασφαλίζει πιο 
αξιόπιστη σύνδεση για καλύτερη ποιότητα ήχου.

Σύστημα ασύμμετρης καλωδίωσης
Αυτή η απλή λύση στο πρόβλημα των καλωδίων 
έγκειται στο ότι μπορείτε να κρεμάσετε το 
καλώδιο πίσω από το λαιμό και όχι κάτω από το 
σαγόνι.

Θήκη μεταφοράς
Αυτή η θήκη αποτελεί τον πιο άνετο τρόπο για να 
φροντίζετε τα ακουστικά σας και να αποφεύγετε 
το μπλέξιμο με τα καλώδια όταν δεν τα 
χρησιμοποιείτε.

Πηνίο φωνής CCAW
Χρησιμοποιώντας υψηλής ποιότητας καλώδιο 
Copper Cladded Aluminium (CCAW) στο πηνίο 
φωνής της διάταξης οδήγησης των ακουστικών, η 
ποιότητα ήχου βελτιώνεται σημαντικά.

Σχεδίαση Flexi-Grip
Ένα μαλακό και ευέλικτο εξάρτημα προστατεύει τη 
σύνδεση του καλωδίου και αποτρέπει την 
πρόκληση ζημιάς από το συνεχές λύγισμα.

Μαγνήτης νεοδυμίου
Το νεοδύμιο είναι το καλύτερο υλικό για την 
παραγωγή ισχυρών μαγνητικών πεδίων που 
σημαίνει μεγαλύτερη ευαισθησία στο πηνίο 
φωνής, καλύτερη απόκριση μπάσων και 
υψηλότερη ποιότητα ήχου.

Σχεδίαση εικονικού περιβάλλοντος 
ήχου
Η σχεδίαση "reflected-speaker", που αποτελεί 
καταχωρημένη ευρεσιτεχνία της Philips, 
δημιουργεί εφέ εικονικού περιβάλλοντος ήχου για 
πρωτόγνωρη ηχητική εμπειρία, χωρίς πολύπλοκα 
κυκλώματα και επεξεργαστές σήματος, και σας 
επιτρέπει να φοράτε ξεκούραστα τα ακουστικά 
σας για περισσότερη ώρα.
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Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: Άνοιγμα
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Πηνίο φωνής: CCAW
• Διάφραγμα: Mylar dome
• Συχνότητα απόκρισης: 16 - 22 000 Hz
• Αντίσταση: 16 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 50 mW
• Ευαισθησία: 106 dB
• Διάμετρος ηχείου: 15 χιλ.
• Τύπος: Δυναμική

Συνδεσιμότητα
• Σύνδεση καλωδίων: Διπλή παράλληλη, 
συμμετρική

• Μήκος καλωδίου: 1,2 μ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
• Φινίρισμα βύσματος: Επίχρυση 24 k
• Τύπος καλωδίου: OFC

Αξεσουάρ
• Θήκη μεταφοράς

Εσωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 42136 6

• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Μικτό βάρος: 0,609 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

24,3 x 18,3 x 11,8 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,108 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,501 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 42137 3
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 48
• Μικτό βάρος: 5,788 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

50,8 x 38,8 x 27,6 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,864 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 4,924 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 42135 9
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

10 x 17,6 x 3,9 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,074 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,018 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,056 κ.
•
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