
 

 

Philips
iPhone-kuulokk., kauko-
ohj. ja mikrof.

SHH4507
Mukavat tyynyt

iPhoneen, iPodiin ja iPadiin
Pehmeät silikonikuulokkeet mukautuvat korviin miellyttävästi. Integroidulla mikrofonilla, 
äänenvoimakkuudensäädöllä ja raidan hallinnalla voit ohjata iPhonea, iPodia ja iPadia.

iPhonen, iPodin ja iPadin kumppani
• Kauko-ohjaus johdossa, sillä hallitset mikrofonia, äänenvoimakkuuutta ja puheluita

Musiikkia korvillesi
• Äänen balansointiaukot tasoittavat korkeita ja matalia ääniä

Unohdat, että ne ovat päässäsi!
• Ilmatyynyt takaavat kuulokkeiden istuvuuden

Aina valmiina
• Kestävä Flexi-Grip vankkaan ja joustavaan liitäntään



 Kauko-ohjaus johdossa ja mikrofoni
Haluatko ohittaa kappaleen? Muuttaa 
äänenvoimakkuutta? Hyväksyä tai hylätä puhelun? 
Tallentaa ääniviestin? Kauko-ohjauksen hallinnassa 
ovat herkkä mikrofoni ja äänenvoimakkuus sekä 
puhelun hyväksymis- ja ohitustoiminnot. Sillä voi 
myös käynnistää puheohjauksen. Näillä kuulokkeilla 
hallitset iPhonea tai iPodia tai lukitset näytön 
helposti.

Äänen balansointiaukot
Erikoismuotoillut ilmakanavat balansoivat korkeat ja 
matalat äänet tuottaen täyteläisen 
kuuntelukokemuksen.

Ilmatyynyt
Korvatyynyjen ja kaiuttimien välille jäävä ilma lisää 
korvatyynyjen pehmeyttä korvaa vasten ja vähentää 
paineen tunnetta.

Flexi-Grip-muotoilu

Pehmeys ja joustavuus suojaavat vahingoilta, joita 
johtojen taivuttelusta yleensä seuraa.
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Ääni
• Taajuusvaste: 12-23500 Hz
• Kaiuttimen halkaisija: 13,5 mm
• Akustinen järjestelmä: Avoin
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Puhekela: CCAW
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Impedanssi: 16 ohmia
• Enimmäisteho: 50 mW
• Herkkyys: 102 dB
• Tyyppi: Dynaamiset

Liitännät
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liitin: 3,5 mm stereo
• Johtotyyppi: OFC
• Yhteensopiva:: iPad, iPhone 3GS, iPod nano (4. ja 5. 

sukupolvi), iPod shuffle (3. sukupolvi), iPod touch 
(2. sukupolvi), iPod classic 120 Gt / 160 Gt (tukeen 
tarvitaan ehkä laitteen uusin ohjelmisto)

• Johtoliitäntä: Kaksi symmetristä rinnakkaisliitintä
• Liittimen pinnoitus: kullattu
• Mikrofoni: Kiinteä mikrofoni

Käytön mukavuus
• Äänenvoimakkuuden säätö: KYLLÄ

Sisäpakkaus
• EAN: 87 12581 55704 1
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Kokonaispaino: 0,228 kg
• Nettopaino: 0,045 kg
• Taara: 0,183 kg
• Sisäpakkaus (P x L x K): 18,5 x 10,5 x 10,4 cm

Ulompi pakkaus
• EAN: 87 12581 55703 4
• Kuluttajapakkausten määrä: 24
• Kokonaispaino: 2,206 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 39,2 x 23,2 x 25 cm
• Nettopaino: 0,36 kg
• Taara: 1,846 kg

Pakkauksen mitat
• EAN: 69 23410 70471 6
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,5 x 17,2 x 3 cm
• Kokonaispaino: 0,06 kg
• Nettopaino: 0,015 kg
• Taara: 0,045 kg

Tuotteen mitat
• Johdon pituus: 120 cm
• Paino: 0,015 kg
•

Tekniset tiedot
IPhone-kuulokk., kauko-ohj. ja mikrof.
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