
 

 

Philips
Fejhallgató

40 mm-es meghajtók, hátul zárt

DJ monitorozó stílusú
Légáteresztő fülpárnák
Kis méretre összehajtható

SHL3260BK
Kiváló hatású basszus, 

éles részletek
Az SHL3260 a becsvágyó DJ-k elvárásainak megfelelő teljesítményt nyújt. A 40 mm-es neodímium 

meghajtók garantálják a dinamikus basszust, miközben a cserélhető kagylók 165°-ban elforgathatók az 

egyszerű monitorozás érdekében. 2000 mW-os terhelhetősége révén a fülhallgató még nagy 

hangerőnél sem torzít.

Tökéletes hallgatási élmény
• A 40 mm-s hangszóró-meghajtók erőteljes és dinamikus hangzást biztosítanak
• 2000 mW-os terhelhetőség: nagy hangerőnél sincs torzítás
• A zárt akusztikai kialakítás kiváló hangszigetelést biztosít

Kényelmes a hosszan tartó használathoz
• Az állítható kagylók és fejpánt bármilyen fejformához illeszkednek
• A puha 80 mm átmérőjű fülpárnákkal hosszabb ideig élvezheti a zenehallgatást

Kényelmes és strapabíró
• Az 1,2 m hosszúságú kábel ideális a szabadtéri használathoz
• A kábelt 12 000 hajlítással teszteltük a megbízható tartósság érdekében
• 165°-ban elfordítható fülpárnák a monitorozáshoz és a kiemelkedő rugalmassághoz
• Kompakt, összehajtható kialakítás megfordítható fülpárnákkal



 1,2 m-es kábel

Az 1,2 m hosszúságú kábel ideális a szabadtéri 
használathoz

2000 mW-os terhelhetőség
A nagy terhelhetőség bármilyen hangerő vagy forrás 
esetén nagy teljesítményt biztosít. A megszólaló 
hangok nagy hangerőnél vagy nagy audiobemeneti 
teljesítményszintnél is tiszták és torzításmentesek 
maradnak.

40 mm-es hangszóró-meghajtó

A 40 mm-es neodímium hangszóró-meghajtók 
tökéletes hangtisztaságot és kiváló hatású basszust 
nyújtanak.

Állítható kagylók és fejpánt

Az állítható kagylók és a fejpánt úgy vannak kialakítva, 
hogy mindig kényelmesen illeszkedjenek a fejhez, így 
nem is érzi őket viselés közben.

Kis méretre összehajtható kialakítás
Az SHL3260 fejhallgatót úgy alakítottuk ki, hogy 
menet közben is a legjobb élményt nyújtsa, ezért 
összehajtható, hogy könnyen tárolható és 
tökéletesen szállítható legyen. Az ügyes kialakításnak 
és az alkatrészek, például a tartós pántok gondos 
kiválasztásának köszönhetően a fejhallgató részei 
könnyedén kezelhetőek.

165°-ban elfordítható fülpárnák
A kialakítás a becsvágyó DJ-k igényeit követi, ezért a 
fülpárnák 165°-ban elforgathatók – így számok 
keverésekor kényelmesen megoldható az egyfüles 
hallgatás. Az elforgatás a normál zenehallgatásnál is 
jól jön, amikor a külső hangokra is figyelni kell.

Puha légáteresztő fülpárnák

A puha fülpárnák javítják a légáteresztést, és 
eloszlatják a nyomást és a hőt, hogy a hosszabb ideig 
tartó viselés is kényelmes legyen.

A kábelt 12 000 hajlítással teszteltük
A kábelt 12 000 hajlítással teszteltük a megbízható 
tartósság érdekében
SHL3260BK/00

Műszaki adatok
Hangzás
• Akusztikus rendszer: zárt
• Frekvenciaválasz: 8 - 27 000 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Mágnes típusa: Neodímium
• Maximális terhelhetőség: 2000 mW
• Érzékenység: 106 dB
• Hangszóró átmérője: 40 mm
• Membrán: PET

Csatlakoztathatóság
• Kábelhosszúság: 1,2 m
• Kábelcsatlakozás: egyoldalas kábel
• Csatlakozó: 3,5 mm

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

7,7 x 8,9 x 3,0 hüvelyk
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

19,5 x 22,5 x 7,5 cm
• EAN: 69 25970 70198 3
• Bruttó tömeg: 0,683 lb
• Bruttó tömeg: 0,31 kg
• Nettó tömeg: 0,375 lb
• Nettó tömeg: 0,17 kg
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Táratömeg: 0,309 lb
• Táratömeg: 0,14 kg
• Polcra helyezési mód: Mindkettő

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 2,535 lb
• Bruttó tömeg: 1,15 kg
• GTIN: 1 69 25970 70198 0
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

9,6 x 8,3 x 9,1 hüvelyk
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

24,3 x 21 x 23 cm
• Nettó tömeg: 1,124 lb
• Nettó tömeg: 0,51 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• Táratömeg: 1,411 lb
• Táratömeg: 0,64 kg

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

15 x 18,5 x 4,5 cm
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

5,9 x 7,3 x 1,8 hüvelyk
• Tömeg: 0,17 kg
• Tömeg: 0,375 lb
•
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