
ano Lanyard
N
Σχεδίασ

Κρατήστε το

lanyard που 

στις ανάγκες

Απολα
• Η απ
• Εξαι
• Απο
• Μαγ
• Ισχυ
• Ανο
• Ακο

Για µε
• Ιµάν
• Ιδιαί
• Τα ε

Σχεδια
• Υπο
• Έξυπ
η για iPod Nano

 iPod nano και την αγαπηµένη σας µουσική κοντά µε αυτά τα ακουστικά 

έχουν σχεδιαστεί για iPod nano. Η ασφαλής σύνδεση που προσαρµόζεται 

 σας διασφαλίζει ότι δεν θα χάσετε ούτε µία νότα ενώ βρίσκεστε εν κινήσει.

ύστε ποιοτικό ήχο
όλυτη εφαρµογή στο αυτί αποκλείει τους εξωτερικούς θορύβους

ρετικά µικρός, αποδοτικός οδηγός για άψογη εφαρµογή, τέλειο ήχο
µόνωση εξωτερικού θορύβου για καλύτερο ήχο σε χαµηλότερη ένταση
νήτης νεοδυµίου που βελτιώνει την απόδοση µπάσων και την ευαισθησία
ροί µικρο-οδηγοί προσφέρουν το µεγαλύτερο δυνατό εύρος συχνοτήτων
ίγµατα αέρα Turbo Bass για τα βαθύτερα και πλουσιότερα µπάσα
υστικές δίοδοι για ισορροπηµένο, ρεαλιστικό ήχο

γαλύτερη διάρκεια χρήσης
τας από µαλακό υλικό για ακόµη πιο άνετη εφαρµογή
τερα µαλακά καλύµµατα για τα αυτιά για απόλυτη άνεση
λαφριά, µαλακά lanyard προσφέρουν άνεση που διαρκεί

σµένο να ταιριάζει σε σας και το στυλ σας
δοχή σύνδεσης Nano που συνδέει το iPod µε ασφάλεια στα lanyard
να lanyard για εύκολη πρόσβαση στο iPod nano, χωρίς µπερδέµατα
 

Philips
Ενδώτια ακουστικά µε 
λουράκι λαιµού

SHE9650



 

Ήχος
• Ακουστικό σύστηµα: Άνοιγµα
• Τύπος µαγνήτη: Νεοδυµίου
• Πηνίο φωνής: CCAW
• ∆ιάφραγµα: Mylar dome
• Συχνότητα απόκρισης: 6 - 23 500 Hz
• Αντίσταση: 16 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 50 mW
• Ευαισθησία: 102 dB
• ∆ιάµετρος ηχείου: 10 χιλ.
• Τύπος: ∆υναµική

Συνδεσιµότητα
• Σύνδεση καλωδίων: Μονή, συµµετρική
• Μήκος καλωδίου: Με ιµάντα λαιµού
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
• Φινίρισµα βύσµατος: Επίχρυση 24 k
• Τύπος καλωδίου: OFC

Εσωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 0,585 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

23 x 20,9 x 11,3 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,084 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,501 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 11,16 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

48,2 x 44 x 49,2 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,344 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 9,816 κ.

∆ιαστάσεις συσκευασίας
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

10 x 22,1 x 3,2 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,067 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,014 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,053 κ.
•
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