
 

 

Philips
Kuulokkeet ja mikrofoni

8,6 mm:n elementit / puoliavoin 

takaosa

Nappikuuloke

SHE9105BS
Nauti erittäin tarkasta äänestä

ja kestävä metallikuori
Philipsin SHE9105-kuulokkeiden korkealaatuiset kaiutinelementit ja metallikuori tuottavat kirkkaan ja 

selkeän äänen. Ovaalinmuotoiset ääniputket ja kolmet eri kokoiset korvatyynyt takaavat miellyttävän 

istuvuuden. Johdossa olevalla kaukosäätimellä vaihdat helposti musiikin kuuntelusta puheluihin.

Nauti äänenlaadusta
• Tarkasti viritetyt neodyymielementit takaavat selkeät korkeat äänet
• Kestävä alumiinikuori ehkäisee värinää

Ylivertainen käyttömukavuus
• Kaareva muotoilu ja ovaalinmuotoiset ääniputket takaavat käyttömukavuuden
• Kolmet eri kokoiset silikonikorvatyynyt takaavat istuvuuden

Aina valmiina
• Sotkeutumisenestopidike estää johdon sotkeentumisen
• Kestävä Flexi-grip-liitäntä kuulokkeiden ja johdon välissä
• Johdossa kaukosäädin ja mikrofoni musiikkia ja puheluita varten



 Alumiinikotelo

Kuulokkeiden ulkokuori on valmistettu kestävästä 
alumiinista, joka ehkäisee värinän aiheuttamaa äänen 
vääristymistä. Lisäksi se suojaa kuulokkeita kolhuilta.

Sotkeutumisenestopidike

Sotkeutumisenestopidike pitää kuulokejohdon 
siististi kurissa ja toimii liu'uttamalla. Ei enää 
johtosotkuja!

Kestävä Flexi-grip-liitäntä
Joustava ja kestävä liitäntä kuulokkeiden ja johdon 
välissä estää liitoksen vaurioitumisen.

Tarkasti viritetty neodyymielementti

Neodyymi sopii hyvin kuulokemateriaaliksi, sillä sen 
aikaansaama vahva magneettikenttä parantaa 

äänentoistoa, puhekelan herkkyyttä ja bassoäänten 
toistoa. Kuulokkeiden uudelleensuunnitellut 
8,6 mm:n neodyymielementit toistavat erinomaisesti 
korkeita ääniä ja takaavat selkeän ja kirkkaan 
äänenlaadun.

Kauko-ohjaus johdossa ja mikrofoni

Kiinteän mikrofonin avulla voit helposti siirtyä 
musiikin kuuntelusta puheluihin, joten pystyt aina 
pitämään sinulle tärkeät ihmiset ja asiat lähelläsi.

Ovaalinmuotoiset ääniputket
Nappikuulokkeet on suunniteltu sopimaan kaikkiin 
korviin. Ergonomiset ovaalinmuotoiset ääniputket ja 
kaareva muotoilu takaavat luotettavan ja mukavan 
istuvuuden.

Kolmet eri kokoiset silikonityynyt

Nappikuulokkeiden mukana tulee kolmet eri 
kokoiset silikonikorvatyynyt (S–L), joista löytyy 
jokaiselle sopiva koko.
SHE9105BS/00

Tekniset tiedot
Muotoilu
• Väri: Musta ja kulta

Ääni
• Akustinen järjestelmä: Puoliavoin
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Taajuusvaste: 7–25 000 Hz
• Impedanssi: 16 ohmia
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Tyyppi: Dynaamiset
• Puhekela: Kupari
• Herkkyys: 108 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 8,6 mm
• Enimmäisteho: 30 mW

Liitännät
• Liitin: 3,5 mm stereo
• Johtotyyppi: OFC
• Johtoliitäntä: kaksi symmetristä rinnakkaisliitintä
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liittimen pinnoitus: kultaus

Pakkauksen mitat
• Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat
• EAN: 69 25970 70074 0
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 3,7 x 6,9 x 1 tuumaa
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• Kokonaispaino: 0,104 lb
• Kokonaispaino: 0,0474 kg
• Nettopaino: 0,029 lb
• Nettopaino: 0,0134 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Taara: 0,075 lb
• Taara: 0,034 kg

Sisäpakkaus
• Kokonaispaino: 0,384 lb
• Kokonaispaino: 0,174 kg
• GTIN: 2 69 25970 70074 4
• Sisäpakkaus (P x L x K): 7,1 x 3,2 x 4,1 tuumaa
• Sisäpakkaus (P x L x K): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Nettopaino: 0,089 lb
• Nettopaino: 0,0402 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Taara: 0,295 lb
• Taara: 0,1338 kg

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 3,693 lb
• Kokonaispaino: 1,675 kg
• GTIN: 1 69 25970 70074 7
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 15 x 7,1 x 9,8 tuumaa
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Nettopaino: 0,709 lb
• Nettopaino: 0,3216 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 24
• Taara: 2,984 lb
• Taara: 1,3534 kg
•
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