Philips
Ακουστικά με στήριγμα
κεφαλής

SHL1000ND

Δυναμικός ήχος
Με παρακολούθηση σε στιλ DJ
Ακουστικά με ελαφρύ ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής για καθαρό ήχο, μαλακά
μαξιλαράκια και κομψό γυαλιστερό φινίρισμα σε επιλεγμένα σημεία.
Άνετο για χρήση μεγάλης διάρκειας
• Ρυθμιζόμενα καλύμματα ακουστικών και στήριγμα κεφαλής, για άψογη εφαρμογή
• Μαλακά επικαλύμματα αυτιών για άνετη πολύωρη χρήση
Άνεση
• Το καλώδιο 1,2 μέτρων είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο
• Αναδιπλούμενο για εύκολη μεταφορά
Τέλεια εμπειρία ακρόασης
• Οδηγός ηχείου 32 χιλ. για πανίσχυρο, δυναμικό ήχο
• Ακουστική κλειστού τύπου για καλή ηχομόνωση
• Παρακολούθηση σε στυλ DJ, για επαφή και με το εξωτερικό περιβάλλον
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Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

Προδιαγραφές
Ήχος

•
•
•
•
•
•
•

Ακουστικό σύστημα: κλειστό
Συχνότητα απόκρισης: 20 - 20.000 Hz
Αντίσταση: 24 ohm
Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
Μέγιστη ισχύς: 30 mW
Ευαισθησία: 106 dB
Διάμετρος ηχείου: 32 χιλ.

Συνδεσιμότητα

• Μήκος καλωδίου: 1,2 μ.
• Σύνδεση καλωδίων: δύο όψεων
• Υποδοχή σύνδεσης: 3,5 μμ

Εξωτερική συσκευασία

• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ):
21 x 14,8 x 23,6 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,1863 κ.
• Μικτό βάρος: 0,504 κ.

Χαρακτηριστικά
• Καθαρό απόβαρο: 0,3177 κ.
• GTIN: 1 69 23410 72087 4
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3

Οδηγός ηχείου 32 χιλ.

Διαστάσεις συσκευασίας

• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β):
19,6 x 22,2 x 6,2 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,0621 κ.
• Μικτό βάρος: 0,13121 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,06911 κ.
• EAN: 69 23410 72087 7
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ

Διαστάσεις προϊόντος

• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β):
14,5 x 16,2 x 6 εκ.
• Βάρος: 0,062 κ.
•

Οδηγός ηχείου 32 χιλ. για πανίσχυρο, δυναμικό
ήχο

Ρυθμιζόμενα καλύμματα και στήριγμα

Ρυθμιζόμενα καλύμματα ακουστικών και στήριγμα
κεφαλής, για άψογη εφαρμογή

Παρακολούθηση σε στυλ DJ

Παρακολούθηση σε στυλ DJ, για επαφή και με το
εξωτερικό περιβάλλον

Μαλακά επικαλύμματα για μεγάλη
άνεση

Ημερομηνία έκδοσης
2016-10-21
Έκδοση: 1.0.2
12 NC: 8670 001 03322
EAN: 69 23410 72087 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην
Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους
ιδιοκτήτες.
www.philips.com

Μαλακά επικαλύμματα αυτιών για άνετη πολύωρη
χρήση

