
 

 

Philips
Nappikuulokkeet

SHE5920
Anna musiikin valloittaa

Patentoitu virtuaalinen surround-tekniikka
Virtual Surround Sound -nappikuulokkeet, joiden innovatiivinen refleksikaiutintekniikka 
lisää liikkuvaan musiikkiin uuden ulottuvuuden

Musiikkia korvillesi
• Erittäin luotettava kytkentä kullatulla (24k) liittimellä
• Kuparipäällystetty alumiinijohto parantaa äänenlaatua
• Neodyymimagneetti parantaa bassoäänen laatua ja herkkyyttä
• Virtual Surround -tekniikka ja todenmukaisempi, mukavampi ääni

Sovitettu sinulle ja sinun elämäntyyliisi
• 15 millimetrin kaiutinelementtiä on erittäin mukava käyttää
• Asymmetrinen kaapelointi pitää kaapelit pois tieltä

Aina valmiina
• 1,2 metrin johto sopii erinomaisesti ulkokäyttöön
• Kantokotelo suojaa kuulokkeitasi
• Kestävä Flexi-Grip vankkaan ja joustavaan liitäntään



 1,2 metrin johto
Paras mahdollinen johtopituus. Soittimen voi sijoittaa 
vapaasti minne tahansa.

15 millimetrin kaiutinelementti
Pientä viidentoista millimetrin kaiutinelementtiä on 
mukava käyttää, mutta sen koko riittää kuitenkin 
tuottamaan kirkkaan säröttömän äänen. Sopii 
täydellisesti kuulokkeen kaiutinelementiksi.

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

Asymmetrinen kaapelointi
Tämä ratkaisee yksinkertaisen tehokkaasti johtojen 
sotkeutumisongelman. Johtoja ei pidetä kaulalla vaan 
niskan takana.

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

CCAW-äänikela
Kuulokkeiden puhekelan huippulaadukas 
kuparipäällystetty alumiinijohto (CCAW) parantaa 
äänenlaatua huomattavasti.

Flexi-Grip-muotoilu
Pehmeys ja joustavuus suojaavat vahingoilta, joita 
johtojen taivuttelusta yleensä seuraa.

Neodyymimagneetti
Neodyymi vahvistaa magneettikenttää, jolloin 
puhekelan herkkyys, bassotoisto ja äänenlaatu 
paranevat.

Virtual Surround -tekniikka
Philipsin patentoima refleksikaiutintekniikka luo 
virtuaalisen surround-ääniefektin, jonka 'pään 
ulkopuolinen' äänielämys oli aiemmin mahdollinen 
vain monimutkaisten viivepiirien ja 
signaaliprosessorien avulla. Se myös vähentää 
kuulokkeiden pitkäaikaisen käytön aiheuttamaa 
väsymystä.
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Ääni
• Akustinen järjestelmä: Avoin
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Puhekela: CCAW
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Taajuusvaste: 16 - 22 000 Hz
• Impedanssi: 16 ohmia
• Enimmäisteho: 50 mW
• Herkkyys: 106 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 15 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

Lisätarvikkeet
• Kantokotelo

Sisäpakkaus
• EAN: 87 12581 42136 6

• Kuluttajapakkausten määrä: 6
• Kokonaispaino: 0,609 kg
• Sisäpakkaus (P x L x K): 24,3 x 18,3 x 11,8 cm
• Nettopaino: 0,108 kg
• Taara: 0,501 kg

Ulompi pakkaus
• EAN: 87 12581 42137 3
• Kuluttajapakkausten määrä: 48
• Kokonaispaino: 5,788 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 50,8 x 38,8 x 27,6 cm
• Nettopaino: 0,864 kg
• Taara: 4,924 kg

Pakkauksen mitat
• EAN: 87 12581 42135 9
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 10 x 17,6 x 3,9 cm
• Kokonaispaino: 0,074 kg
• Nettopaino: 0,018 kg
• Taara: 0,056 kg
•
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