
 

 

Philips
Nappikuulokkeet

SHE9757
Äärimmäisen miellyttävä

Todella miellyttävä: iPod-hallintaa
Nämä silikoniset kuulokkeet muotoutuvat miellyttävästi korvan mukaan. Kulmikkaan 
muotoilun ansiosta kuuloke ohjaa äänen suoraan korvaan, istuu aina tiiviisti ja takaa 
loistavan äänentoiston.

Aina valmiina
• Hallitse iPodiasi helposti
• 3 vaihdettavaa kumista korvasuojusta takaavat täydellisen istuvuuden
• Kantokotelo suojaa kuulokkeitasi

Käytä pidempään
• Silikoniset kuulokkeet - taattua mukavuutta
• Ergonomisesti muotoillut nappikuulokkeet istuvat korvaan luonnollisesti
• Todella pehmeät kumisuojukset takaavat uskomattoman käyttömukavuuden

Nauti äänenlaadusta
• Kuulokkeen akustinen kulmasäätö takaa tarkan äänentoiston
• Laadukas kohinanvaimennus ja erinomainen ääni hiljaisellakin äänellä.
• Jylhää ääntä ja voimaa tehokkaista kaiuttimista



 Sopivat täydellisesti kaikkiin korviin

Voit valita 3 vaihdettavasta korvasuojuksesta. Koot 
vaihtelevat pienestä suureen, joten kaikenkokoisille 
korville löytyy varmasti sopiva.

Istuu luonnollisesti
Kuulokkeen akustisen kulmasäädön suunnittelussa 
on otettu huomioon ihmisen korvakanavan muoto. 
Kuuloke sopi korvaan niin mukavasti, ettei sitä 
huomaakaan.

Todella pehmeät kumisuojukset
Kumisuojusten erittäin pehmeä materiaali tuntuu 
todella miellyttävältä ja mukautuu korvasi muotoon. 
Korvakuulokkeet ovat nyt mukavammat kuin 
koskaan aiemmin.

Laatua pienellä äänenvoimakkuudella
Sinun ei enää tarvitse nostaa kuuluvuutta meluisassa 
ympäristössä. Kuulokkeen akustinen kulmasäätö ja 
täydellisesti istuvat nappikuulokkeet vähentävät 
taustahälyä merkittävästi. Äänenlaatu pysyy korkeana 
myös hiljaisemmalla äänenvoimakkuudella, ja akun 
käyttöaika pitenee.

Jylhää ääntä ja voimaa
Kaiutinohjain on valmistettu mylar-
yhdistelmämateriaalista. Tuloksena on herkkä mutta 
tehokas kaiutinelementti, jonka säröä ei korvalla 
huomaa.
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Ääni
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Puhekela: CCAW
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Taajuusvaste: 5 - 23 500 Hz
• Impedanssi: 16 ohmia
• Enimmäisteho: 50 mW
• Herkkyys: 103 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 8,6 mm
• Tyyppi: Dynaamiset

Liitännät
• Johtoliitäntä: Kaksi symmetristä rinnakkaisliitintä
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liitin: 3,5 mm stereo
• Liittimen pinnoitus: 24 karaatin kultaus
• Johtotyyppi: OFC

Sisäpakkaus
• Kokonaispaino: 0,342 kg
• Sisäpakkaus (P x L x K): 17,5 x 13 x 11 cm
• Nettopaino: 0,0372 kg
• Taara: 0,3048 kg

• EAN: 87 12581 55755 3
• Kuluttajapakkausten määrä: 3

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 3,436 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 36,5 x 27,5 x 24,7 cm
• Nettopaino: 0,2976 kg
• Taara: 3,1384 kg
• EAN: 87 12581 55751 5
• Kuluttajapakkausten määrä: 24

Pakkauksen mitat
• Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,5 x 17,5 x 4 cm
• Kokonaispaino: 0,093 kg
• Nettopaino: 0,0124 kg
• Taara: 0,0806 kg
• EAN: 69 23410 70481 5
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1

Käytön mukavuus
• Äänenvoimakkuuden säätö
•
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