
 

 

Philips
Kuulokkeet ja mikrofoni

32 mm:n elementit / suljettu 

takaosa

Korvat peittävät

SHL3065BK
Selkeä ja syvä basso

DJ-tyyliset monitorikuulokkeet, joissa on mikrofoni
Tiskijukista innoituksensa saaneissa kuulokkeissa on tehokas ääni ja basso. Kääntyvät ja 
pehmustetut korvakuvut takaavat täydellisen kuuntelukokemuksen myös liikkeellä 
ollessasi.

Täydellinen kuunteluelämys
• 32 mm:n kaiutinelementit tuottavat voimakkaan, dynaamisen äänen
• Suljettu kuulokemalli eristää äänen erinomaisesti

Sopii pitkäaikaiseenkin käyttöön
• Säädettävät korvakuvut ja kuulokesanka sopivat päähän kuin päähän
• Pehmeät ja hengittävät korvatyynyt parantavat käyttömukavuutta pitkäkestoisessa käytössä

Käyttömukavuus
• 1,2 m:n johto musiikkinautintoon liikkeellä ollessasi
• Kompakti, taittuva muotoilu helpottaa mukana kuljettamista
• Handsfree-puhelut helposti johdossa olevan mikrofonin ja vastauspainikkeen avulla



 1,2 m:n johto

1,2 m:n johto musiikkinautintoon liikkeellä ollessasi

32 millimetrin kaiutinelementti

32 mm:n tehokkaat elementit tuottavat selkeän, 
yksityiskohtaisen ja luonnollisen äänen

Säädettävät korvakuvut ja kuulokesanka

Säädettävät korvakuvut ja kuulokesanka sopivat 
päähän kuin päähän

Suljetun kuulokemallin akustiikka

Suljettu kuulokemalli eristää äänen erinomaisesti ja 
vaimentaa ympäristön äänet

Kompakti, taittuva malli
DJ-sankakuulokkeet on suunniteltu antamaan paras 
käyttökokemus liikkeellä ollessasi, joten ne on 
mahdollista taittaa helposti kokoon kuljettamista ja 
säilyttämistä varten.

Linjamikrofoni ja vastauspainike

Handsfree-puhelut helposti johdossa olevan 
mikrofonin ja vastauspainikkeen avulla

Pehmeät korvatyynyt

Pehmeät ja hengittävät korvatyynyt parantavat 
käyttömukavuutta pitkäkestoisessa käytössä
SHL3065BK/00

Tekniset tiedot
Muotoilu
• Väri: Musta

Ääni
• Akustinen järjestelmä: suljettu
• Taajuusvaste: 10-22 000 Hz
• Impedanssi: 24 ohmia
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Enimmäisteho: 1 000 mW
• Herkkyys: 106 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 32 mm
• Kalvo: PET
• Tyyppi: Dynaamiset

Liitännät
• Johdon pituus: 1,2 m
• Johtoliitäntä: kaksipuolinen
• Liitin: 3,5 mm

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 3,439 lb
• Kokonaispaino: 1,56 kg
• GTIN: 1 69 23410 73259 4
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 29,7 x 21 x 25,5 cm
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 

11,7 x 8,3 x 10 tuumaa
• Nettopaino: 1,653 lb
• Nettopaino: 0,75 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 6
• Taara: 0,81 kg
• Taara: 1,786 lb

Pakkauksen mitat
• Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,5 x 22,2 x 4,5 cm
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

7,7 x 8,7 x 1,8 tuumaa
• EAN: 69 23410 73259 7
• Kokonaispaino: 0,227 kg
• Kokonaispaino: 0,5 lb
• Nettopaino: 0,275 lb
• Nettopaino: 0,125 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Taara: 0,225 lb
• Taara: 0,102 kg
•
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