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lay tutulur, kulağa mükemmel oturur

 yüksek performanslı Philips SHE9000/10 kulaklık, titreşimi emen metal muhafazasıyla 
yat kadar gerçek sesler için bas çözünürlüğü oluşturur. Mükemmel gürültü yalıtımı için 
mplyTM köpük ucuyla eşsiz kıvrımlı tasarımı kusursuz uyum sağlar.

Kaliteli sesten keyif alın
• Birinci sınıf metal muhafaza, doğru ses aktarımı sağlar.
• En derin ve zengin baslar için turbo bas hava delikleri
• Üstün bir gürültü önleme özelliğine sahip mükemmel kulak içi tampon
• Düșük ses seviyesinde kaliteli ses için üstün gürültü izolasyonu

Üstün kullanım rahatlığı
• Kıvrımlı benzersiz tasarım sayesinde rahatça kavranır
• Muhteșem ve konforlu bir uyum için hafızalı köpükten yapılmıș yumușak yastıklar
• Ergonomik Açılı Akustik tasarım, kulaklığın kulağınıza rahatlıkla oturmasını sağlar
• Son derece yumușak silikon kapaklar kulağınıza rahatça oturur

Her zaman yola çıkmaya hazır
• Kumaș kaplı kablo daha uzun süre dayanır ve dolașmayı önler
• Dıșarıda kullanım için ideal olan 1,2m uzunluğunda kablo
• Dolașmayı önleyen aparat
• Dayanıklı Flexi-Grip özelliği güçlü ve esnek bir bağlantı sağlar



 Birinci sınıf metal muhafaza

Üstün kalitede bir metal koruyucu içindeki bu 
kulaklıklar, doğru ses aktarımı için gereksiz 
titreșimlerden korunur, böylece pürüzsüz bir 
bas tepkisi ve orta-yüksek aralıkta net tonlar 
sağlar.

En derin ve zengin baslar için

Turbo Bas hava delikleri, en derin ve zengin 
basları yüksek kalitede üretmek için hava 
hareketini sağlar.

Tam ayarlı akustik
Bu kulaklığın mükemmel kulak içi tamponu, 
üstün gürültü önleme özelliğiyle sizi șașırtır.

Düșük ses seviyesinde en iyi ses için
Artık gürültülü yerlerden geçerken sesi 
açmanız gerekmeyecek. Açılı Akustik Boruları 
ve kulağa mükemmel oturan kulaklıklar, arka 
plan gürültüsünü önemli oranda azaltarak 
düșük ses seviyesinde bile aynı ses kalitesini ve 
daha uzun bir pil ömrü sağlar.

Kıvrımlı benzersiz tasarım
Kıvrımlı benzersiz kulaklık muhafazası kulaklığın 
rahatça kavranmasını ve hareket halindeyken 

dahi kulağa mükemmel șekilde takılmasını 
sağlar.

Hafızalı köpükten yapılmıș yumușak 
yastıklar

Hafızalı köpükten yapılmıș yumușak yastıklar, 
kulak kıvrımlarına mükemmel uyar. Bu 
kusursuz uyum sayesinde, kulaklıkları taktığınızı 
dahi unutabilirsiniz.

Kulağa uyan tasarım
İnsan kulağının anatomisine dayanan Açılı 
Akustik modeldeki 15 derecelik hafif eğimli 
tasarımın mükemmelliği, doğal bir uyum ve 
üstün rahatlık sağlar.

Son derece yumușak 3 boy silikon kapak

Bu Philips kulaklığın son derece yumușak 3 boy 
silikon kapak, istenmeyen gürültüleri 
engellerken, baskı uygulamanıza gerek 
kalmadan kulağınıza rahatça oturur.

Dolașmayan kumaș kablo
Kumaș kaplı kablo dolașmaz, uzun ömürlüdür 
ve ürün ömrünü uzatır.

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

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.

Flexi-Grip tasarımı

Kulaklık gövdesinin kaplandığı rahat tutuș 
sağlayan yumușak malzeme, performansı ve 
dayanıklılığı artırır. Kablo bağlantısını, takılıp 
çıkarılırken kulaklık gövdesinin kullanıcının 
parmaklarıyla sık temas etmesi sonucu 
tekrarlanan bükülmelerin neden olacağı 
hasardan korur.
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Ses
• Akustik sistem: Kapalı
• Diyafram: Mylar dome
• Frekans tepkisi: 6 - 23 500 Hz
• Empedans: 16 Ohm
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Tip: Dinamik
• Ses bobini: CCAW
• Hassasiyet: 102 dB
• Hoparlör çapı: 10 mm
• Maksimum güç giriși: 15 mW

Bağlantı
• Konektör: 3,5 mm stereo
• Kablo tipi: OFC
• Kablo Bağlantısı: iki paralel, simetrik
• Kablo uzunluğu: 1,2 m
• Konektör kaplaması: altın kaplama

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9,5 x 17,5 x 0,4 cm
• Net ağırlık: 0,0119 kg
• Brüt ağırlık: 0,0634 kg
• Dara ağırlığı: 0,0515 kg

• EAN: 69 23410 70813 4
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Karton
• Raf yerleșimi tipi: Her ikisi

Dıș Karton
• Dıș karton (L x G x Y): 38 x 29,5 x 25,5 cm
• Net ağırlık: 0,2856 kg
• Brüt ağırlık: 2,425 kg
• Dara ağırlığı: 2,1394 kg
• Ambalaj sayısı: 24
• GTIN: 1 69 23410 70813 1

İç Karton
• İç karton (L x G x Y): 18 x 8,5 x 10,5 cm
• Net ağırlık: 0,0357 kg
• Brüt ağırlık: 0,247 kg
• Dara ağırlığı: 0,2113 kg
• Ambalaj sayısı: 3
• GTIN: 2 69 23410 70813 8

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 2,1 x 2,3 x 1,3 cm
• Ağırlık: 0,0119 kg
•
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