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Şeffaf ses

cep telefonunuz için
Şeffaf ses ve net yüksek tonların, derin basların ve ses yalıtımının keyfini çıkarın. Son derece 
dayanıklı polimerden üretilen baş bandı esnektir ve kırılmaz. Tamponları ve kendinden 
ayarlanabilir iç bandı, son derece konforlu bir biçimde başınıza takabilirsiniz.

Kulaklarınıza dolan müzik
• Bass beat vent'ler, daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar

Sizin için tasarlanmıștır
• Kendinden ayarlı iç baș bandı
• Esnek, dayanıklı baș bandı

Müzik çalma özelliğine sahip telefonunuza uygundur
• Mikrofon sesini iyileștiren kablo uzunluğu

Kaliteli sesten keyif alın
• Düșük ses seviyesinde kaliteli ses için üstün gürültü izolasyonu

Her zaman yola çıkmaya hazır
• Tek taraflı kablo, karıșıklığı azaltır ve rahatlığı artırır



 Bas beat vent sistemi
Bas delikleri, derin ve zengin baslara sahip daha iyi bir 
ses için hava sirkülasyonu sağlar.

Kendinden ayarlı iç baș bandı
Dıș mekanda kullanılan tipik kulaklıkları ayarlamak 
için ayarlı baș bandını uygun șekilde ayarlamanız 
gerekir. Her seferinde yapmanız gerektiğinden, bu 
sıkıntı verecek bir iș haline gelebilir. Bu kulaklıkların 
esnek, kendinden ayarlanır iç baș bandı sayesinde 
müziğinize daha hızlı ve daha kolay ulașın. Bașınızın 
biçim ve boyutuna otomatik olarak uyacaktır.

Esnek, dayanıklı baș bandı
Dıș mekanda kullanılan kulaklıkların her türlü dıș 
etkiye, așınma ve yıpranmaya karșı dayanıklı olması 
gerekir. Ama sert malzemeden yapılan kulaklıklar çok 
da rahat değildir. Bu baș bandında mükemmel bir 
rahatlıkla takılabilen esnek ve sağlam, güçlü bir 
polimer kullanılmaktadır. Bükseniz bile kırılmaz ya da 
șekli bozulmaz.

Mikrofon sesini iyileștiren kulaklıklar
Bu kulaklıkların kablo uzunluğu, kulaklık 
konnektörünüzün mikrofonundan ses alımını 
iyileștirmek için tasarlanmıștır. Ayrıca kulaklık 
konnektörü ile birlikte bu kulaklıkların toplam kablo 
uzunluğunu da optimum hale getirir. Kulaklık 
konnektörleri, standart kulaklıkların (mikrofonsuz ve 
standart 3,5 mm kulaklık fiși ile) cep telefonu ile 
kullanımına olanak verir. Genellikle cep telefonlarıyla 
birlikte verilirler ancak ayrı olarak da satın 
alınabilirler. Çoğu cep telefonu markası için Philips 
SHH1XXX kulaklık konnektörü bulunmaktadır. 
Ayrıca, cep telefonuna takılan kablonun toplam 
uzunluğunu da optimum hale getirir.

Tek taraflı kablo
Kablo sıkıntı yaratmayacak șekilde tek taraftan 
bağlanmıștır. Böylece kablo karıșması riski azaltılmıș 
ve kulaklığın kaldırılması için kablonun sarılması 
kolaylaștırılmıștır.
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Ses
• Hoparlör çapı: 40 mm
• Frekans tepkisi: 8 - 23500 Hz
• Akustik sistem: Kapalı
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Maksimum güç giriși: 40 mW
• Hassasiyet: 103 dB

Bağlanabilirlik
• Kablo uzunluğu: 30 cm + 1 m
• Konnektör: 3,5 mm stereo
• Konnektör kaplaması: Altın kaplama
• Kablo tipi: OFC
• Kablo Bağlantısı: Tek taraflı

Aksesuarlar
• Uzatma kablosu: 1 m
• Saklama çantası: Dahil

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 20 x 21,5 x 8,5 cm
• Net ağırlık: 0,158 kg
• Brüt ağırlık: 0,31 kg
• Dara ağırlığı: 0,152 kg

• EAN: 87 12581 48150 6
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Plastik paket

Dıș Karton
• Dıș karton (L x G x Y): 56,6 x 44 x 24,2 cm
• Net ağırlık: 1,896 kg
• Brüt ağırlık: 5,98 kg
• Dara ağırlığı: 4,084 kg
• EAN: 87 12581 48151 3
• Ambalaj sayısı: 12

İç Karton
• İç karton (L x G x Y): 27,5 x 21,2 x 22.5 cm
• Net ağırlık: 0,474 kg
• Brüt ağırlık: 1,23 kg
• Dara ağırlığı: 0,756 kg
• EAN: 87 12581 48152 0
• Ambalaj sayısı: 3

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 18 x 19,5 x 7,5 cm
• Ağırlık: 0,15 kg
•
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