
 

 

Philips
Headphone

Driver 32mm/closed-back
On-ear

SHL3060RD
Bass yang dahsyat dan jelas

Dengan gaya monitoring DJ
Headphone yang terinspirasi DJ ini menghasilkan suara dan bass yang dahsyat. Dirancang 
dengan earshell dengan bantalan lembut dan dapat berputar. Anda akan mendapatkan 
pengalaman mendengarkan sempurna di perjalanan.

Pengalaman mendengarkan yang sempurna
• Driver speaker 32 mm untuk suara yang dahsyat dan dinamis
• Akustik tipe tertutup menghasilkan isolasi suara yang baik

Nyaman digunakan untuk waktu lama
• Headband dan earshell yang dapat disesuaikan menyesuaikan agar pas dengan kepala Anda
• Bantalan telinga lembut berpori agar nyaman mendengarkan dalam waktu lama

Nyaman
• Kabel 1,2m untuk kebebasan menikmati musik di perjalanan
• Desain ringkas, dan dapat dilipat untuk memudahkan penyimpanan di perjalanan



 Kabel panjang 1,2m

Kabel 1,2m untuk kebebasan menikmati musik di 
perjalanan

Driver speaker 32mm

Driver 32mm berdaya tinggi menghasilkan suara yang 
jernih, detail, dan alami.

Headband, earshell yang dapat 
disesuaikan

Headband dan earshell yang dapat disesuaikan 
menyesuaikan agar pas dengan kepala Anda

Akustik tipe tertutup

Akustik tipe tertutup menghasilkan isolasi suara yang 
baik, memblokir suara sekitar.

Ringkas dan dapat dilipat
Dibuat untuk memberi Anda pengalaman terbaik di 
perjalanan, headphone monitoring DJ yang bergaya 
ini dapat dilipat sehingga mudah dibawa dan disimpan.

Bantalan telinga lembut

Bantalan telinga lembut berpori agar nyaman 
mendengarkan dalam waktu lama
SHL3060RD/00

Spesifikasi
Suara
• Sistem akustik: tertutup
• Respons frekuensi: 10 - 22.000 Hz
• Impedansi: 24 Ohm
• Tipe magnet: Neodymium
• Input daya maksimum: 1000 mW
• Kepekaan: 106 dB
• Diameter speaker: 32 mm
• Diafragma: PET
• Jenis: Dinamis

Konektivitas
• Panjang kabel: 1,2 m
• Koneksi Kabel: dua sisi
• Konektor: 3,5 milimeter

Desain
• Warna: Merah

Kardus Luar
• Berat kotor: 3,439 lb
• Berat kotor: 1,56 kg
• GTIN: 1 69 25970 70082 2
• Outer carton (L x L x T): 29,7 x 21 x 25,5 cm
• Outer carton (L x L x T): 11,7 x 8,3 x 10 inci
• Berat bersih: 1,653 lb
• Berat bersih: 0,75 kg
• Jumlah kemasan konsumen: 6
• Berat tara: 0,81 kg
• Berat tara: 1,786 lb

Dimensi kemasan
• Jenis kemasan: Baja semen
• Jenis penempatan di rak: Keduanya
• Ukuran kemasan (L x T x D): 19,5 x 22,2 x 4,5 cm
• Ukuran kemasan (L x T x D): 7,7 x 8,7 x 1,8 inci
• EAN: 69 25970 70082 5
• Berat kotor: 0,227 kg
• Berat kotor: 0,5 lb
• Berat bersih: 0,275 lb
• Berat bersih: 0,125 kg
• Jumlah produk yang disertakan: 1
• Berat tara: 0,225 lb
• Berat tara: 0,102 kg
•

Tanggal dikeluarkan  
2017-07-19

Versi: 4.2.4

12 NC: 8670 001 22326
EAN: 69 25970 70082 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa 
pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke 
Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com
Kelebihan Utama
Headphone
Driver 32mm/closed-back On-ear

http://www.philips.com

