
 

 

Philips
Lehká sluchátka

SHL1601
Air Wear

Hladký a lehký sluchátkový oblouk; s polstrovanými náušníky se budete cítit pohodlně, 
jako byste na uších neměli nic. Náušníky lze také otočit naplocho pro snadné uložení.

Stvořeno pro vás a váš životní styl
• Mimořádně lehký sluchátkový oblouk zvyšuje pohodlí a dobře padne
• Jednoduchý sluchátkový oblouk je plně nastavitelný, aby vám co nejlépe padl
• Plochý sklopný design pro snadné nošení na cestách
• Dokonalé polstrované náušníky poskytují mimořádné pohodlí

Pro vynikající požitek z hudby
• 30mm vinutí reproduktoru zaručuje skvělý zvuk



 Ultralehký sluchátkový oblouk
Tenký, lehký sluchátkový oblouk z nerezové oceli je 
tak lehký, že si sotva všimnete, že jej máte na hlavě.

30mm vinutí reproduktoru
30mm vinutí reproduktoru je kompaktní pro 
pohodlné nošení, a přesto dost velké pro jasný, silný 
zvuk. Má tu pravou velikost pro nezkreslený poslech.

Polstrované náušníky
Celé náušníky jsou polstrovány měkkou pěnou. 
Budete se cítit tak pohodlně, že si téměř nevšimnete, 
že je nosíte.

Plochý sklopný design
Náušníky lze sklopit naplocho pro nošení kolem krku 
a snadné uložení.

Jednoduchý design sluchátkového 
oblouku
Velmi jednoduchý, ale nastavitelný design 
sluchátkového oblouku, aby padl každé hlavě.
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Zvuk
• Akustický systém: otevřít
• Typ magnetu: Neodymový
• Membrána: mylarová kopule
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: měď
• Kmitočtová charakteristika: 40 - 20 000 Hz
• Impedance: 32 ohm
• Maximální příkon: 30 mW
• Citlivost: 102 dB
• Průměr reproduktoru: 30 mm
• Typ: Dynamický

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: Dvojité - paralelní, symetrické
• Délka kabelu: 1,2 m + 1,8 m
• Konektor: 3,5 mm
• Povrchová úprava konektoru: pozlacený
• Typ kabelu: měď

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 0,9708 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 24 x 16,8 x 23,2 cm
• Čistá hmotnost: 0,28122 kg
• Hmotnost obalu: 0,68958 kg
• EAN: 87 12581 52343 5
• Počet spotřebitelských balení: 6

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,7 x 22,2 x 3 cm
• Hrubá hmotnost: 0,12144 kg
• Čistá hmotnost: 0,04687 kg
• Hmotnost obalu: 0,07457 kg
• EAN: 87 12581 52342 8
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal
•
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