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Kulak İçi Kulaklıklar

SHE9755
Tamamen rahatlık

Daha fazla konfor: iPod kontrolü için
Konfora önem verilerek tasarlanan bu kulaklıktaki jel gövde, kulağınızın şeklini alır. Açılı 
tasarımı sayesinde ses çıkışı mükemmel bir sızdırmazlıkla sağlandığından, kendinizi sesin 
gücüyle kuşatılmış bulursunuz.

Her zaman yola çıkmaya hazır
• iPod'unuzu parmağınızın ucuyla kontrol edin
• Her kulağa tam oturması için değiștirilebilir 3 lastik kulak kapağı
• Tașıma çantası, kulaklığınızı kullanılmadığı zaman korur

Daha uzun süre kullanabilirsiniz
• En iyi konforu sağlayan jel gövdeli kulaklıklar
• Rahatlık ve kulağa tam uyum için ergonomik kulak içi tasarım
• Mükemmel bir rahatlık için çok yumușak kauçuk kapaklar

Kaliteli sesten keyif alın
• Açılı Akustik Borular yönlü ve kusursuz sesler iletir
• Düșük ses seviyesinde kaliteli ses için üstün gürültü izolasyonu
• Yüksek performanslı hoparlörler kuvvetli ses ve güç sağlar



 Her kulağa tam oturur

Küçükten büyüğe, değiștirilebilir 3 kulak kapağı, bu 
Philips kulaklıkların kulaklarınıza mükemmel șekilde 
oturmasını sağlar.

Rahat ve doğal uyum için
Açılı Akustik Boru, insan kulak kanalının anatomisine 
uygun șekilde, ergonomik olarak tasarlanmıștır. 
Kulağa o kadar rahat oturur ki taktıktan sonra 
varlığını unutabilirsiniz.

Çok yumușak kauçuk kapaklar
Kauçuk kapaklar üzerindeki son derece yumușak 
kauçuk malzeme mükemmel bir temas sağlar ve 
kulaklarınıza kolayca uyar. Kulak içi kulaklıklar hiç bu 
kadar rahat kullanımlı olmamıștı.

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.

Kuvvetli ses ve güç için
Hoparlör sürücüsü, üstün güçte çıkıș sağlayan, 
yüksek kaliteli sesi hiçbir bozulma olmadan veren, 
son derece hassas ve güçlü kompozit mylar 
malzemeden üretilmiștir.
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Ses
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Ses bobini: CCAW
• Diyafram: Mylar dome
• Frekans tepkisi: 5 - 23 500 Hz
• Empedans: 16 ohm
• Maksimum güç giriși: 50 mW
• Hassasiyet: 103 dB
• Hoparlör çapı: 8,6 mm
• Tip: Dinamik

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

İç Karton
• Brüt ağırlık: 0,6 kg
• İç karton (L x G x Y): 26 x 10,5 x 15,8 cm
• Net ağırlık: 0,066 kg
• Dara ağırlığı: 0,534 kg

• EAN: 87 12581 50046 7
• Ambalaj sayısı: 6

Dıș Karton
• Brüt ağırlık: 11,5 kg
• Dıș karton (L x G x Y): 53,5 x 43,5 x 33,8 cm
• Net ağırlık: 1,056 kg
• Dara ağırlığı: 10,444 kg
• EAN: 87 12581 50047 4
• Ambalaj sayısı: 96

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9,5 x 17 x 4 cm
• Brüt ağırlık: 0,09 kg
• Net ağırlık: 0,011 kg
• Dara ağırlığı: 0,079 kg
• EAN: 87 12581 50045 0
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Plastik paket

Kullanılabilirlik
• Ses seviyesi kontrolü
•
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