
 

 

Philips
Könnyű fejhallgató

SHL1601
Légies viselet

A könnyű fejpánt és a puha fülpárnák olyan kényelmesek, hogy szinte nem is érzi, hogy 
van valami a fején. A fülpárnák elfordíthatók, így tároláskor kis helyet foglalnak el.

Az Ön stílusához készült
• Az ultrakönnyű fejpánt kényelmesebb viselet és jobban illeszkedik
• Egyszerű, fejpántos kialakítás a tökéletes illeszkedés érdekében
• Laposra összehajtható kialakítás - magával viheti bárhova
• Kényelmes, teljes mértékben párnázott fülhallgatók

A nagyszerű zeneélvezetért
• A 30 mm-es hangszóró meghajtó nagy hangteljesítményt nyújt



 Ultrakönnyű fejpánt
A vékony, ultrakönnyű rozsdamentes acél fejpánt 
olyan könnyű, hogy alig fogja észrevenni, hogy viseli.

30 mm-es hangszóró meghajtó
A 30 mm-es hangszóró meghajtó kompakt 
kivitelének köszönhetően kényelmesen viselhető, 
mégis erőteljes hangzást nyújt, mérete tökéletes a 
torzításmentes hangzáshoz.

Párnázott fülhallgatók
A fülhallgatók teljes felülete puha anyaggal van 
borítva. Viseletük olyan kényelmes, hogy nem is veszi 
észre, hogy a fülében van.

Laposra összehajtható kialakítás
A fülhallgatókat összehajtva a nyaka köré helyezheti, 
és egyszerűen tárolhatja

egyszerű, fejpántos kialakítás
Nagyon egyszerű, fejpántos kialakítás, de tökéletesen 
beállítható minden fejmérethez.
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Hangzás
• Akusztikus rendszer: nyitva
• Mágnes típusa: Neodímium
• Membrán: Mylar dóm
• Lengőtekercs: réz
• Frekvenciaátvitel: 40 - 20 000 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Maximális bemeneti teljesítmény: 30 mW
• Érzékenység: 102 dB
• Hangszóró átmérője: 30 mm
• Típus: Dinamikus

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: kettős-párhuzamos, 

szimmetrikus
• Kábelhosszúság: 1,2 m + 1,8 m
• Csatlakozó: 3,5 mm
• Csatlakozó kivitele: aranybevonatú
• Kábel típusa: réz

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 0,9708 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

24 x 16,8 x 23,2 cm
• Nettó tömeg: 0,28122 kg
• Táratömeg: 0,68958 kg
• EAN: 87 12581 52343 5
• Fogyasztói csomagolások száma: 6

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

19,7 x 22,2 x 3 cm
• Bruttó tömeg: 0,12144 kg
• Nettó tömeg: 0,04687 kg
• Táratömeg: 0,07457 kg
• EAN: 87 12581 52342 8
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia
•
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