
 

 

Philips
Hafif Kulaklıklar

SHL1601
Taktığınızı hissetmezsiniz

Bu hafif baş bandı ve tamponlu kulaklıkları sayesinde kulaklığı taktığınızı hissetmezsiniz. 
Kulaklıklar katlanabilir olduğundan kolayca saklanabilir.

Size ve yașam tarzınıza tam uyacak șekilde üretildi
• Ultra hafif kafa bandı rahatlık ve uyum sağlar
• Baș bandı tasarımı tam oturacak șekilde ayarlamaya olanak sağlar
• Yolda kolay tașıma için düz katlanır tasarım
• Tamamı tamponlu kulaklıklar ekstra konfor sağlar

Mükemmel müzik keyfi için
• 30mm hoparlör sürücüsü büyük ses performansı sunar



 Ultra hafif kafa bandı
Paslanmaz çelikten yapılma ince, hafif kafa bandı o 
kadar hafiftir ki taktığınızı unutursunuz.

30 mm hoparlör sürücüsü
Üzerinizde tașınma kolaylığı için kompakt ama yine 
de keskin, güçlü ses vermeye yetecek güçteki 30 mm 
hoparlör sürücüsü, seste bozulma olmaksızın 
dinleme keyfi için mükemmel boyuttadır.

Tamponlu kulaklıklar
Kulaklıkların tamamen yumușak süngerden tamponla 
kaplıdır. Kulaklıkları taktığınızı unutturacak kadar 
konforludur.

Düz katlanır tasarım
Kulaklıklar düz katlanır tasarıma sahip olduğundan 
boynunuzun çevresinden dolayabilir ve kolayca 
saklayabilirsiniz.

basit baș bandı tasarımı
Baș bandı tasarımı çok basit ama herkese uyacak 
șekilde ayarlanabilir.
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Ses
• Akustik sistem: açık
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Diyafram: Mylar dome
• Ses bobini: bakır
• Frekans tepkisi: 40 - 20 000 Hz
• Empedans: 32 ohm
• Maksimum güç giriși: 30 mW
• Hassasiyet: 102 dB
• Hoparlör çapı: 30 mm
• Tip: Dinamik

Bağlanabilirlik
• Kablo Bağlantısı: iki paralel, simetrik
• Kablo uzunluğu: 1,2 m +1,8 m
• Konektör: 3,5 mm
• Konektör kaplaması: altın kaplama
• Kablo tipi: bakır

Dıș Karton
• Brüt ağırlık: 0,9708 kg
• Dıș karton (L x G x Y): 24 x 16,8 x 23,2 cm
• Net ağırlık: 0,28122 kg
• Dara ağırlığı: 0,68958 kg
• EAN: 87 12581 52343 5
• Ambalaj sayısı: 6

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 19,7 x 22,2 x 3 cm
• Brüt ağırlık: 0,12144 kg
• Net ağırlık: 0,04687 kg
• Dara ağırlığı: 0,07457 kg
• EAN: 87 12581 52342 8
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Plastik paket
•
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