
 

 

Philips
Fülbe helyezhető 
fejhallgató

SHE7850
Turbo basszus

Fejhallgató fokozott basszus hangzással
Csúcsminőségű fülhallgató fokozott basszus hangzással, hangerő szabályzóval és 
törhetetlen tokkal, melybe félreteheti a fülhallgatót, ha éppen nem használja.

Zene füleinek
• A 24 karátos arannyal borított dugó ultra megbízható kapcsolatot nyújt
• A rézborításos alumíniumvezeték javítja a hangminőséget
• Nagyobb basszus és érzékenység a neodímium mágnessel
• A Turbó basszus kiváló mély és dinamikus basszus hangzással örvendezteti meg

Az Ön stílusához készült
• A 15 mm-es hangszóró driver optimális kényelmet nyújt viseléséhez
• Aszimmetrikus kábel gondoskodik arról, hogy a kábel ne legyen útban.

Mindig készen áll
• Az 1,2 m hosszúságú kábel ideális a szabadtéri használathoz
• A tok védi az éppen nem használt fejhallgatót
• A tartós, rugalmas fogantyú erős, rugalmas csatlakozást képez
• soros szabályzó, amely egyszerűsíti a hangerő beállítását



 24 karátos arannyal borított dugó
Biztos lehet benne, hogy az arany borítás a dugón 
sokkal megbízhatóbb és jobb minőségű audió 
kapcsolatot nyújt Önnek.

CCAW hangtekercs
A kiváló minőségű rézborításos alumíniumvezeték 
(CCAW) alkalmazásával a fejhallgató 
hangtekercsében jelentősen javul a hang minősége.

Neodímium mágnes
A Neodímium a legjobb anyag erős mágneses terek 
létrehozásához, nagyobb hangtekercs 
érzékenységgel, jobb mélyhangvisszaadás és jobb 
összteljesítménnyel és hangminőséggel.

Turbo basszus
Az egyedülálló mélyhanghullám kivitel felerősíti a 
mély hangokat azáltal, hogy a füle felé vezérli őket. Az 
eredmény: csodálatos zenei élmény.

15 mm széles hangfal driver
Elég kicsi, hogy tökéletesen illeszkedjen, de elég nagy 
a torzításmentes hanghoz - a 15 mm-es driver ideális 
méretű az élvezetes zenehallgatáshoz.

aszimmetrikus kábelezési rendszer
Ez az egyszerű, de mégis igen hatékony megoldás 
azért működik jól, mert lehetővé teszi, hogy ne a 
mellkasán, hanem a háta mögött vezesse le a kábelt.

1,2 méter hosszú kábel
Ideális hosszúságú kábel, amely több szabadságot 
nyújt a felhasználó számára, aki eldöntheti, hol 
kívánja viselni az audioeszközt.

Tok
Ha nem használja fejhallgatóját, ebben a tokban 
tárolhatja a legkényelmesebben, és ily módon 
megakadályozhatja a kábel összetekeredését is.

Flexi-Grip dizájn
A lágy, rugalmas alkatrész megvédi a 
kábelcsatlakozást a sérüléstől, melyet a gyakori 
hajlítás okozna.

soros hangerőszabályzó
Beállíthatja a kívánt hangszintet, anélkül, hogy a 
forrását jelentő eszközhöz menne.
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• Akusztikai rendszer: Nyitva
• Membrán: Mylar kúpos
• Frekvenciaátvitel: 8 - 24 000 Hz
• Mágnes típusa: Neodímium
• Hangtekercs: CCAW
• Impedancia: 16 ohm
• Maximális energiabemenet: 50 mW
• Érzékenység: 108 dB
• Hangszóró átmérő: 15 mm
• Típus: Dinamikus

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: Két párhuzamos, aszimmetrikus
• Kábelhosszúság: 1,2 m
• Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó
• Csatlakozó kivitele: 24 k aranybevonatú
• Kábel típusa: OFC

Kényelem
• Hangerőszabályzás: Van

Tartozékok
• Hordtáska: Van

Belső karton
• EAN: 87 10895 93684 2

• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• Bruttó tömeg: 0,839 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

23,3 x 21,8 x 11,3 cm
• Nettó tömeg: 0,648 kg
• Önsúly: 0,191 kg

Külső kartondoboz
• EAN: 87 10895 93685 9
• Fogyasztói csomagolások száma: 96
• Bruttó tömeg: 14,826 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

48,8 x 45,8 x 49,2 cm
• Nettó tömeg: 13,424 kg
• Önsúly: 1,402 kg

Méret csomagolással együtt
• EAN: 87 10895 93683 5
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

10 x 22,1 x 3,4 cm
• Bruttó tömeg: 0,108 kg
• Nettó tömeg: 0,06 kg
• Önsúly: 0,048 kg
•
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