
 

 

Philips
Headphone In-Ear

Peredam bising

SHE8500RD
Suara Bass Ekstra

Peredam bising
Headphone in-ear untuk suara mengagumkan. Speaker ultra kecil yang berkualitas dan pilihan 
3 ukuran cap memberikan suara lebih dekat ke telinga sekaligus membuat pemakaian yang pas 
yang memblokir suara luar. Pilihan ukuran cap juga memastikan kenyamanan.

Musik bagi telinga Anda
• Isolasi bising pasif untuk suara yang lebih baik pada volume rendah
• Magnet neodymium meningkatkan performa bass dan kepekaan

Diciptakan pas untuk Anda
• Bentuk Headphone yang ergonomis meningkatkan kenyamanan pengguna
• Kabel asimetris menjaga kabel tetap rapi
• 3 tutup karet yang dapat saling ditukar agar pas di semua telinga

Selalu siap digunakan
• Kabel 1,2 m yang ideal untuk penggunaan luar ruangan



 kabel 1,2 m
Panjang kabel yang ideal membuat Anda bisa 
meletakkan peranti audio di mana pun Anda inginkan.

Sistem pengkabelan asimetris
Solusi sederhana namun efektif mencegah kekusutan 
kabel, memungkinkan Anda untuk mengarahkan 
kabel ke belakang leher, bukan di bawah dagu.

Pas dan nyaman
Headphone ini dirancang sesuai bentuk telinga untuk 
memberikan kenyamanan dan kenikmatan ekstra 
saat mendengarkan untuk waktu lama.

Magnet neodymium
Neodymium adalah bahan terbaik yang menghasilkan 
bidang magnet kuat untuk kepekaan kumparan suara 
yang lebih tinggi, respons bass yang lebih baik, dan 
kualitas suara yang lebih tinggi.

Isolasi bising pasif
Ukuran yang pas di dalam telinga mencegah 
kebisingan latar belakang yang tak diinginkan agar 
tidak mengganggu kenyamanan menikmati musik 
favorit Anda. Artinya, Anda masih menikmati kualitas 
suara headphone yang luar biasa pada volume 
rendah, serta mendapatkan usia baterai yang lebih 
tahan lama.

Untuk ukuran yang pas di semua telinga

Dengan pilihan 3 ear-cap karet yang dapat saling 
ditukar dari ukuran kecil hingga besar, pasti ada 
ukuran earphone Philips yang pas di telinga Anda.
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Suara
• Respons frekuensi: 8 - 24 500 Hz
• Tipe magnet: Neodymium
• Sistem akustik: Semi-closed
• Diafragma: PET
• Impedansi: 16 ohm
• Input daya maksimum: 30 mW
• Kepekaan: 102 dB
• Diameter speaker: 10 milimeter
• Jenis: Dinamis
• Kumparan suara: Tembaga

Konektivitas
• Koneksi Kabel: dua-paralel, asimetris
• Panjang kabel: 1,2 m
• Konektor: 3,5 milimeter
• Lapisan konektor: berlapis krom
• Tipe kabel: OFC

Aksesori
• Termasuk: wadah pembawa
•
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