
 

 

Philips
Baș bantlı kulaklıklar

DJ monitör tipi
Siyah

SHL3100BK
Dinamik güçlü bas

DJ monitör tipi kulaklıkla
Kaliteli müziği gittiğiniz her yere götürün. SHL3100'de zengin ve derin bas özelliği için 40 
mm neodimyum sürücüler bulunur. 1500 mW güce sahip kulaklıklar seste bozulmaya yol 
açmadan yüksek ses seviyeleri sunar. Kulaklık modülleri kolay izleme için 165° dönebilir.

Mükemmel dinleme deneyimi
• DJ stili kulaklığınızla etrafta olup biteni duyun ve müzik dinleyin
• 1500 mW yüksek güç kullanımı: yüksek seste bile bozulma olmaz
• Etkileyici ve güçlü bas için 40 mm neodimyum hoparlör sürücüleri
• Kapalı arka sistem ortamdaki gürültüyü önler

Uzun süreli kullanımda konforludur
• Ayarlanabilir kulaklık modülleri ve baș bandı her kullanıcıya uyar
• Rahat uyum için EVA köpüklü geniș, hafif baș bandı
• Daha konforlu kullanım için 85 mm çaplı yumușak yastıklar

Kullanıșlı ve dayanıklı
• Dıșarıda özgürce müzik dinlemek için 1,2 m kablo
• Dayanıklılık garantisi için kablo 8.000 kez bükülerek test edildi
• İzleme ve daha fazla esneklik için 165° dönebilen kulaklıklar
• Dıșarıda kolayca saklamak için yassı katlanır tasarım



 1,2 m kablo
Müzik tutkunu DJ'ler 1,2 m uzunluğundaki 
kabloyla setlerini dıșarı tașıyabilir. Artık 
dilediğiniz yerde parça miksleyebilir ve parti 
verebilirsiniz.

1500 mW yüksek güç kullanımı
Yüksek güç kullanımı, ses düzeyi ve kaynak ne 
olursa olsun yüksek performans elde etmenizi 
sağlar. MP3 çalar, akıllı telefon, ev ses cihazı ve 
miks olușturma cihazınızdaki tüm müzikleri 
dinleyin. Yüksek ses düzeylerinde veya yüksek 
ses giriș gücünde bile her zaman net ve 
bozulmayan sesle müzik dinlersiniz.

40 mm neodimyum sürücüler

Neodimyum sürücüler, canlı yüksek tonları 
ayıran ve daha güçlü bas ses üreten olağanüstü 
bir frekans tepkisine sahiptir. Net ses ayırma 
özelliği sayesinde her notayı en doğru anda 
duyabilir, böylece parça mikslerinize 
profesyonel bir dokunuș katabilir ya da dıșarıda 
en sevdiğiniz șarkıları keyifle dinleyebilirsiniz.

Ayarlanabilir kulaklık modüllü baș bandı

Ayarlanabilir kulaklık modülleri ve baș bandı 
her kullanıcıya uyar

DJ stilinde izleme
Tek kulakla dinlemek için, arkası açık, tersine 
çevrilebilir kulaklık modülleri

Dayanıklı kablo
Dayanıklılık ve performans için tasarlanan bu 
kulaklık, sizi yarı yolda bırakmayacak ses 
deneyimleri sunar. Kablo sistemleri, günlük 
kullanımda karșılașılanların ötesindeki kuvvetli 
çekmelere ve sürekli bükülmelere dayanacak 
șekilde geliștirilmiștir. Kablo tasarımları bu 
amaçlı 8.000 kez bükülerek zorlu bir testten 
geçirilir.

165° dönebilen kulaklıklar

Profesyonel DJ'ler düșünülerek tasarlanan bu 
kulaklığın kulaklıkları, parça miksleme sırasında 
tek kulakla rahatça dinlemek için 165° 
dönebilir. Dönme özelliği günlük kullanımda 
dıșarıdan gelen sesleri geçici olarak dinlemek 
için de kullanılabilir.

Yassı katlanır tasarım

Dıșarıda en iyi deneyimi yașayabilmeniz için 
üretilen DJ izleme tarzı kulaklık, harika 
tașınabilirlik ve kolay saklama için katlanarak 
kaldırılabilir. Akıllı tasarım ve kaliteli 
menteșeler gibi dikkatli bileșen seçimi, kulaklık 
parçalarının kolayca hareket ettirilmesini 
sağlar. SHL3100 yassı șekilde katlanabilirken, 

üst düzey SHL3200 ve 3300 daha kompakt 
șekilde katlanabilir.

Geniș, hafif baș bandı

Ergonomik tasarımdan hafif yapı ve kaliteli 
malzemelerin kullanılmasına kadar her yönüyle 
bu kulaklık konforu amaçlamaktadır. Uzun 
süreli kullanımda bile olağanüstü konfor 
sayesinde maksimum müzik keyfi 
yașayabilirsiniz.

85 mm çaplı yumușak yastıklar

Gittiğiniz her yerde harika sesin tadını çıkarın. 
85 mm çaplı yumușak yastıklar kulaklarınızla 
içinde bulunduğunuz ortam arasında 
mükemmel bir yalıtım olușturarak harika 
gürültü yalıtımı sağlar ve bas notaları 
güçlendirir. İster hareketli bir partide parçaları 
miksleyin, ister ișe gidip gelirken en sevdiğiniz 
șarkıları dinleyin; tamponlu kulaklıklar en iyi 
șekilde müzik dinlemenizi sağlar.
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Ses
• Akustik sistem: kapalı
• Frekans tepkisi: 18 - 20.000 Hz
• Empedans: 32 Ohm
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Maksimum güç giriși: 1500 mW
• Hassasiyet: 107 dB
• Hoparlör çapı: 40 mm

Tasarım
• Renk: Siyah

Bağlantı
• Kablo Bağlantısı: çift taraflı

Dıș Karton
• Dıș karton (L x G x Y): 22 x 16,6 x 27,8 cm
• Net ağırlık: 0,501 kg
• Brüt ağırlık: 0,945 kg

• Dara ağırlığı: 0,444 kg
• GTIN: 1 69 23410 72295 3
• Ambalaj sayısı: 3

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

4,5 x 25,4 x 19,95 cm
• Net ağırlık: 0,167 kg
• Brüt ağırlık: 0,255 kg
• Dara ağırlığı: 0,088 kg
• EAN: 69 23410 72295 6
• Raf yerleșimi tipi: Her ikisi
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Karton

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 17 x 4 x 18,5 cm
• Ağırlık: 0,166 kg
•
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