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Ses
• Akustik sistem: Açık
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Ses bobini: CCAW
• Diyafram: Polyester uç
• Frekans tepkisi: 8 - 24 000 Hz
• Özdirenç: 16 Ohm
• Maksimum güç girişi: 50 mW
• Hassasiyet: 108 dB
• Hoparlör çapı: 15 mm
• Tip: Dinamik

Bağlanılabilirlik
• Kablo Bağlantısı: İki paralel, asimetrik
• Kablo uzunluğu: 0,6 m +0,6 m
• Konektör: 3,5 mm stereo
• Konektör kaplaması: 24k Altın Kaplama
• Kablo tipi: OFC

İç Karton
• Brüt ağırlık: ,53 kg
• İç karton (L x G x Y): 23,3 x 18,5 x 11,3 cm
• Net ağırlık: ,372 kg
• Dara ağırlığı: 0,158 kg

Dış Karton
• Brüt ağırlık: 9,44 kg
• Dış karton (L x G x Y): 48 x 40 x 48 cm
• Net ağırlık: 1,728 kg
• Dara ağırlığı: 7,712 kg

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9,9 x 22 x 2,9 cm
• Brüt ağırlık: ,062 kg
• Net ağırlık: 0,018 kg
• Dara ağırlığı: ,044 kg
•

Kulak İçi Kulaklıklar
  

Teknik Özellikler

Yayın tarihi 2008-10-31

Sürüm: 6.0.12

12 NC: 9082 100 06515
EAN: 87 10895 93677 4

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden 
değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips 
Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com
SHE7

Ürün öz

24k Altın
Fişteki kıym
bağlantı sağ

CCAW s
En yüksek k
(CCAW) ku

Neodimy
Neodimyum
güçlü bir m
daha yükse

Turbo Ba
Benzersiz b
kulaklarınız
müthiş gerç
ortaya çıka

15 mm h
Optimum ta
bozulmaya 
büyük olan 
ideal boyutt

Asimetri
Kablo dolaş
altından sar
olanak verir

1,2 metre
Ses cihazın
ideal kablo 

Flexi-Gri
Yumuşak v
normalde k
oluşacak ha

Bölünmü
Bu standart
ucunda 3,5
hareket ede
750/00

ellikleri

 kaplama
etli altın ka
lanır ve rah

es bobini
alitede Bak
llanarak, se

um mıkn
, ses bobin

anyetik alan
k ses kalites

s
as tasarımı
a yönlendir
ekçi ve dinl
r.

oparlör sü
şıma rahat
uğramayan
15 mm hop
adır.

k kablolam
masına bu 
kıtmak yen
.

 kablo
ızı istediğini
uzunluğu.

p tasarım
e esnek bir 
abloda tekr
sardan kor

ş kablo
 kablonun b
 mm fiş var
bilirsiniz.
 fiş
plama, daha iyi kalitede güvenilir 
at edersiniz.

ır Kaplama Alüminyum Kablo 
s kalitesi büyük ölçüde artırılmıştır.

atıs
lerinde daha yüksek hassasiyette, 
, daha iyi bas tepkisi ve genelde 
i sağlamak için en iyi malzemedir.

, düşük frekanslı tonları 
erek 'turbo' güçlendirir. Sonuçta 
eyeni daha fazla içine alan bir ses 

rücüsü
lığı için yeterince küçük ve keskin, 
 sesler vermek için yeterince 
arlör sürücüsü, dinleme keyfi için 

a sistemi
basit çözüm, kabloyu, çenenizin 
ine ensenizden indirmenize 

z yere koyma özgürlüğü veren 

ı
bölüm, kablo bağlantısını, 
ar tekrar bükülme sonucunda 
ur.

ir ucunda 3,5 mm soket, diğer 
dır. Böylece, kulaklıkla daha rahat 

http://www.philips.com

