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Ενδώτια ακουστικά

Απομόνωση θορύβου

SHE8500WT
Έξτρα μπάσα

Απομόνωση θορύβου
Ενδώτια ακουστικά για υπέροχο ήχο. Τα πολύ μικρά, ποιοτικά ηχεία και η επιλογή 3 μεγεθών 

καλυμμάτων φέρνουν τον ήχο πιο κοντά στο αφτί ενώ εφαρμόζουν τέλεια αποκλείοντας τους 

εξωτερικούς θορύβους. Η δυνατότητα επιλογής μεγέθους καλύμματος εξασφαλίζει επίσης άνετη 

προσαρμογή.

Μουσική στ' αφτιά σας
• Απομόνωση εξωτερικού θορύβου για καλύτερο ήχο σε χαμηλότερη ένταση
• Οι μαγνήτες νεοδυμίου βελτιώνουν την απόδοση και την ευαισθησία των μπάσων

Σχεδιασμένο να σας ταιριάζει
• 3 εναλλάξιμα ακουστικά καουτσούκ για βέλτιστη εφαρμογή σε κάθε τύπο αφτιού
• Ακουστικά με εργονομικό σχήμα που βελτιώνουν την άνεση του χρήστη
• Με την ασύμμετρη καλωδίωση, το καλώδιο δεν σας εμποδίζει

Πάντα έτοιμα
• Το καλώδιο 1,2 μέτρων είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο



 Απομόνωση εξωτερικού θορύβου
Η τέλεια εφαρμογή στο εσωτερικό του αφτιού 
εμποδίζει τον ανεπιθύμητο θόρυβο περιβάλλοντος 
που μειώνει την απόλαυση της αγαπημένης σας 
μουσικής. Αυτό σημαίνει ότι απολαμβάνετε την 
εξαιρετική ποιότητα ήχου των ακουστικών ακόμη 
και σε χαμηλότερες ρυθμίσεις έντασης, και ότι 
επωφελείστε από μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της 
μπαταρίας.

Μαγνήτες νεοδυμίου
Το νεοδύμιο είναι το καλύτερο υλικό για την 
παραγωγή ισχυρών μαγνητικών πεδίων που 
σημαίνει μεγαλύτερη ευαισθησία στο πηνίο 
φωνής, καλύτερη απόκριση μπάσων και 
υψηλότερη ποιότητα ήχου.

Για τέλεια εφαρμογή σε κάθε τύπο 
αφτιού

Με δυνατότητα επιλογής μεταξύ 3 εναλλάξιμων 
ζευγαριών καψών, από μικρό μέχρι μεγάλο 
μέγεθος, αυτά τα ακουστικά της Philips θα 
ταιριάξουν άψογα στο αυτί σας.

Άψογη εφαρμογή
Αυτά τα ακουστικά είναι σχεδιασμένα γύρω από 
το σχήμα των αφτιών σας, για μεγαλύτερη άνεση 
και απόλαυση όταν ακούτε για πολύ ώρα.

Σύστημα ασύμμετρης καλωδίωσης
Αυτή η απλή λύση στο πρόβλημα των καλωδίων 
έγκειται στο ότι μπορείτε να κρεμάσετε το 
καλώδιο πίσω από το λαιμό και όχι κάτω από το 
σαγόνι.

Καλώδιο 1,2 μέτρων
Καλώδιο με ιδανικό μήκος για να έχετε την 
ελευθερία να τοποθετείτε τη συσκευή ήχου όπου 
θέλετε.
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Ήχος
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Πηνίο φωνής: Χάλκινο
• Διάφραγμα: PET
• Αντίσταση: 16 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 30 mW
• Ευαισθησία: 102 dB
• Διάμετρος ηχείου: 10 μμ
• Τύπος: Δυναμικό
• Ακουστικό σύστημα: Ημι-κλειστού τύπου
• Συχνότητα απόκρισης: 8 - 24.500 Hz

Σχεδίαση
• Χρώμα: Λευκό

Συνδεσιμότητα
• Σύνδεση καλωδίων: διπλή παράλληλη, 
ασύμμετρη

• Μήκος καλωδίου: 1,2 ιγ
• Υποδοχή σύνδεσης: 3,5 μμ
• Φινίρισμα βύσματος: επιχρωμιωμένο
• Τύπος καλωδίου: OFC

Αξεσουάρ
• Περιλαμβάνονται στη συσκευασία: θήκη 
μεταφοράς
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