
 

 

Philips
Kevyet kuulokkeet

SHL1705WT
Kevyt ja miellyttävä, voimakas äänentoisto

Kevyt ja kestävä malli
Erittäin kevyt kuulokesanka, jossa on pehmeät korvatyynyt, on niin miellyttävä, että sen 
olemassaolon voi unohtaa, vaikka kuuntelisit musiikkia pitkäänkin. Kuulokkeet voidaan 
myös taittaa litteiksi säilytystä varten.

Huippuluokan musiikkinautintoja
• 30 mm:n kaiutinelementti tuottaa suurenmoista ääntä

Sovitettu sinulle ja sinun elämäntyyliisi
• Erikoiskevyttä kuulokesankaa on mukava pitää
• Yksinkertainen kuulokesanka on helppo säätää
• Täysin pehmustetut korvatyynyt ovat erityisen mukavat käyttää

Aina valmiina
• Taitettava kuulokesanka helpottaa kuulokkeiden kantamista
• Johdossa oleva mikrofoni helpottaa puhumista



 30 mm:n kaiutinelementti
Miellyttävän pieni, mutta riittävän suuri terävän ja 
voimakkaan äänen tuottamiseen – 30 mm:n 
kaiutinelementti on juuri sopivan kokoinen.

Erikoiskevyt kuulokesanka
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kapea 
kuulokesanka on niin kevyt, että sitä hädin tuskin 
huomaa.

yksinkertainen kuulokesanka
Kuulokesanka on yksinkertainen, mutta täysin 
säädettävissä pään koon mukaan.

Pehmustetut korvatyynyt
Philips-kuulokkeiden korvatyynyt ovat kokonaan 
pehmustetut. Korvatyynyt ovat niin mukavat, että 
tuntuu kuin kuulokkeita ei olisikaan.

Taitettava kuulokesanka
Kuulokkeet voi taittaa pieneen, vähän säilytystilaa 
vievään kokoon.
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Ääni
• Akustinen järjestelmä: Avoin
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Puhekela: Kupari
• Taajuusvaste: 19–20 000 Hz
• Impedanssi: 32 ohmia
• Enimmäisteho: 30 mW
• Herkkyys: 103 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 32 mm
• Tyyppi: Dynaamiset

Liitännät
• Johtoliitäntä: Kaksi symmetristä rinnakkaisliitintä
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liitin: 3,5 mm stereo
• Liittimen pinnoitus: kullattu
• Johtotyyppi: Kupari
• Yhteensopiva:: iPhonen, Blackberryn, HTC:n, LG:n, 

Motorolan ja Palmin kanssa

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 0,6405 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 24 x 11 x 21 cm
• Nettopaino: 0,204 kg
• Taara: 0,4365 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• GTIN: 1 69 23410 71067 7

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,5 x 22,2 x 3,5 cm
• Kokonaispaino: 0,164 kg
• Nettopaino: 0,068 kg
• Taara: 0,096 kg
• EAN: 69 23410 71067 0
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 3
• Pakkaustyyppi: Dummy
• Hyllysijoitustyyppi: Dummy

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 14 x 16,5 x 5,5 cm
• Paino: 0,0679 kg
•

Tekniset tiedot
Kevyet kuulokkeet
  

http://www.philips.com

