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Ekstra Bas

Kompakt Tasarım
Etkili mikro hoparlörlerden güçlü bir bas ve net sesler duyulur. Son derece küçük kulak içi 
tasarımı sayesinde bu kompakt, konforlu kulaklıkla saatler boyunca keyifle müzik 
dinleyebilirsiniz. Dolaşma önleyici aparat kablonun dolaşıp karışmasını engeller.

Kaliteli sesten keyif alın
• Dıș gürültüyü önleyen mükemmel kulak içi tampon
• Küçük ama etkili hoparlörler, baslarla birlikte net ses verir

Daha uzun süre kullanabilirsiniz
• Her kulağa tam oturması için değiștirilebilir 3 lastik kulak kapağı
• Rahatça takılan son derece küçük kulak içi kulaklık

Her zaman yola çıkmaya hazır
• Dıșarıda kullanım için ideal olan 1,2m uzunluğunda kablo
• Dolașmayı önleyen aparat



 Mükemmel kulak içi tampon
Bu Philips kulaklıkların son derece küçük hoparlör 
sürücüleri, kulaklarınıza tam olarak oturur, sağlanan 
denge sayesinde dıș gürültüler engellenir ve yüksek 
yoğunlukta dinleme deneyimi sağlanır.

1,2 m kablo
Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren 
ideal kablo uzunluğu.

Her kulağa tam oturur
Küçükten büyüğe, değiștirilebilir 3 kulak kapağı, bu 
Philips kulaklıkların kulaklarınıza mükemmel șekilde 
oturmasını sağlar.

Küçük ama etkili hoparlörler
Philips kulaklıklar için tasarlanan küçük ama etkili 
hoparlörler dinleme keyfinizi artıracak șekilde 
kulağınıza tam otururken, güçlü basların yanı sıra net 
ses çıkıșı sunar.

Son derece küçük kulak içi kulaklık
Küçük kulaklara tam oturan ve saatlerce dinleme 
keyfi sunan son derece küçük, hafif kulak içi kulaklık 
tasarımı.

Dolașmayı önleyen aparat
Kulaklıklarınızı saklarken, dikkatli bir șekilde 
saklanmadıkları takdirde kabloların dolașma riski 
vardır. Bu durum, kulaklıkları saklamayı ve dinleme 
için hazır hale getirmeyi zorlaștırır. Yapmanız 
gereken tek șey, iki kulaklık kablosunu düzgün 
șekilde bir arada tutmak için dolașmayı önleyen 
aparatı kulaklıklara doğru kaydırmak ve kabloların 
dolașması riskini en aza indirmek.
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İç Karton
• EAN: 87 12581 53957 3
• Ambalaj sayısı: 3
• Brüt ağırlık: 0,1605 kg
• İç karton (L x G x Y): 18 x 7 x 10,5 cm
• Net ağırlık: 0,036 kg
• Dara ağırlığı: 0,1245 kg

Dıș Karton
• EAN: 87 12581 53955 9
• Ambalaj sayısı: 24
• Brüt ağırlık: 1,514 kg
• Dıș karton (L x G x Y): 38 x 16 x 25 cm
• Net ağırlık: 0,288 kg
• Dara ağırlığı: 1,226 kg

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9,5 x 17,5 x 2 cm
• EAN: 87 12581 53953 5
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Sahte
• Brüt ağırlık: 0,0445 kg
• Net ağırlık: 0,012 kg

• Dara ağırlığı: 0,0325 kg
• Raf yerleșimi tipi: Sahte

Ses
• Frekans tepkisi: 19 - 21.000 Hz
• Empedans: 16 Ohm
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Maksimum güç giriși: 25 mW
• Hassasiyet: 107 dB
• Hoparlör çapı: 8,6 mm
• Akustik sistem: Kapalı
• Tip: Dinamik
• Ses bobini: CCAW

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

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 5 x 5,5 x 1,5 cm
• Ağırlık: 0,012 kg
•
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