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Άψογη εφαρμογή, ακριβής ήχος

Η εύκολη στερέωση επιτρέπει την τέλεια εφαρμογή στο αφτί
Με μεταλλικό περίβλημα που απορροφά τους κραδασμούς, αυτά τα ηχεία υψηλής απόδοσης 

παράγουν πιστά μπάσα για ρεαλιστικό ήχο. Η μοναδική κυρτή σχεδίαση προσφέρει άψογη 

εφαρμογή, το άκρο από αφρολέξ ComplyTM παρέχει απόλυτη απομόνωση θορύβου, ενώ το 

καλώδιο διαθέτει επένδυση για να μην μπερδεύεται.

Απολαύστε ποιοτικό ήχο
• Μεταλλικό περίβλημα κορυφαίας ποιότητας για ακριβή μετάδοση ήχου
• Ανοίγματα αέρα Turbo Bass για τα βαθύτερα και πλουσιότερα μπάσα
• Η απόλυτη εφαρμογή στο αφτί αποκλείει τους εξωτερικούς θορύβους
• Εξαιρετική απομόνωση εξωτερικού θορύβου για ποιότητα ήχου σε χαμηλή ένταση

Απόλυτη άνεση στην εφαρμογή
• Η μοναδική κυρτή σχεδίαση επιτρέπει την εύκολη στερέωση για άψογη εφαρμογή.
• Καλύμματα επενδεδυμένα με εξαιρετικά μαλακό αφρολέξ για ακόμα πιο άνετη εφαρμογή
• Ο εργονομικός σχεδιασμός ακουστικής υπό γωνία εξασφαλίζει φυσική εφαρμογή
• Εξαιρετικά μαλακά καλύμματα από σιλικόνη που εφαρμόζονται άνετα στα αφτιά σας

Πάντα έτοιμα
• Το επενδεδυμένο με ύφασμα καλώδιο αντέχει περισσότερο και αποτρέπει το μπέρδεμα
• Μηχανισμός Anti-tangle
• Το καλώδιο 1,2 μέτρων είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο
• Ανθεκτική σχεδίαση Flexi-Grip για ισχυρή και ευέλικτη σύνδεση



 Μεταλλικό περίβλημα κορυφαίας 
ποιότητας
Χάρη στο μεταλλικό περίβλημα ανώτερης 
ποιότητας, αυτά τα ακουστικά προστατεύονται 
από περιττές δονήσεις και εξασφαλίζουν ακριβή 
μετάδοση ήχου, ομαλή απόκριση μπάσων και 
διαυγείς τόνους μεσαίου-υψηλού εύρους.

Για τα βαθύτερα και πλουσιότερα 
μπάσα
Τα ανοίγματα αέρα Turbo Bass επιτρέπουν την 
κίνηση του αέρα αποδίδοντας πιστή 
αναπαραγωγή των βαθύτερων και πλουσιότερων 
μπάσων.

Καλύμματα επενδεδυμένα με μαλακό 
αφρολέξ
Τα καλύμματα των ακουστικών είναι 
επενδεδυμένα με εξαιρετικά μαλακό αφρολέξ, 
ώστε να εφαρμόζουν άψογα στο περίγραμμα των 
αυτιών σας. Θα αισθάνεστε τόσο άνετα, που 
σχεδόν θα ξεχνάτε ότι τα φοράτε.

Ιδιαίτερα μαλακά καλύμματα από 
σιλικόνη σε 3 μεγέθη
Τα 3 μεγέθη εξαιρετικά μαλακών καψών από 
σιλικόνη αυτών των ακουστικών Philips 
εφαρμόζονται στα αυτιά σας χωρίς να ασκούν 
πίεση και αποκλείουν τους ανεπιθύμητους 
θορύβους.

Μηχανισμός Anti-tangle
Όταν αποθηκεύετε τα ακουστικά σας, τα καλώδια 
μπορεί να μπερδευτούν εάν δεν αποθηκευτούν με 
προσοχή. Έτσι, είναι δύσκολο να αποθηκεύετε τα 
ακουστικά έτσι ώστε να είναι έτοιμα για την 
επόμενη χρήση. Απλά σύρετε το μηχανισμό anti-
tangle προς τα ακουστικά για τακτική οργάνωση 
των καλωδίων και ελαχιστοποίηση του 
ενδεχομένου μπερδέματός τους.

Σχεδίαση Flexi-Grip
Το μαλακό υλικό flexi-grip που περιβάλλει τα 
ακουστικά βελτιώνει την απόδοση και ενισχύει την 
ανθεκτικότητά τους. Προστατεύει τη σύνδεση 
καλωδίου από φθορά που θα προέκυπτε σε 
διαφορετική περίπτωση εξαιτίας της 
επανειλημμένης κλίσης των ακουστικών από τη 
συχνή επαφή με τα δάχτυλα του χρήστη κάθε 
φορά που τα φοράει ή τα βγάζει.
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Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: Κλειστό
• Διάφραγμα: Mylar dome
• Συχνότητα απόκρισης: 6 - 23 500 Hz
• Αντίσταση: 16 ohm
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Τύπος: Δυναμικό
• Πηνίο φωνής: CCAW
• Ευαισθησία: 102 dB
• Διάμετρος ηχείου: 10 χιλ.
• Μέγιστη ισχύς: 15 mW

Συνδεσιμότητα
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
• Τύπος καλωδίου: OFC
• Σύνδεση καλωδίων: διπλή παράλληλη, 
συμμετρική

• Μήκος καλωδίου: 1,2 μ.
• Φινίρισμα βύσματος: επίχρυσο

Εσωτερική συσκευασία
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

18 x 8,6 x 10,5 εκ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

7,1 x 3,4 x 4,1 ίντσες
• Καθαρό βάρος: 0,0438 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,097 lb
• Μικτό βάρος: 0,2155 κ.
• Μικτό βάρος: 0,475 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,1717 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,379 lb
• GTIN: 2 69 23410 71896 0
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

38 x 18,9 x 24,5 εκ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

15,0 x 7,4 x 9,6 ίντσες
• Καθαρό βάρος: 0,3504 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,772 lb
• Μικτό βάρος: 2,012 κ.
• Μικτό βάρος: 4,436 lb
• Καθαρό απόβαρο: 1,6616 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 3,663 lb
• GTIN: 1 69 23410 71896 3
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

9,5 x 17,5 x 2,7 εκ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

3,7 x 6,9 x 1,1 ίντσες
• Καθαρό βάρος: 0,0146 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,032 lb
• Μικτό βάρος: 0,06 κ.
• Μικτό βάρος: 0,132 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,0454 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,100 lb
• EAN: 69 23410 71896 6
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

3 x 6,8 x 2 εκ.
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

1,2 x 2,7 x 0,8 ίντσες
• Βάρος: 0,0146 κ.
• Βάρος: 0,032 lb
•
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