
 

 

Philips
Melua vaimentavat 
kuulokkeet ja mikrofoni

32 mm:n elementit / suljettu 

takaosa

Korvat peittävät
Kompaktit, taittuvat

SHL3855NC
Unohda muu maailma ja uppoudu lempimusiikkiisi
voimakas basso
Uppoudu musiikkiin innovatiivisen ja aktiivisen ActiveShield-melunvaimennustekniikan 
avulla. Painetta vähentävät tyynyt lisäävät käyttömukavuutta, ja kompaktin taitettavan 
muotoilun ansiosta kuulokkeita on helppo pitää mukana ja säilyttää.

Täydellinen melunvaimennus
• ActiveShield™-melunvaimennus vähentää melua jopa 97 prosenttia
• Kohinatonta äänentoistoa ilman keskeytyksiä

Voimakas ääni
• 32 mm:n neodyymikaiutinelementit tuottavat syvät bassoäänet
• Suljettu takaosa vaimentaa ympäristön melun

Tee elämästä helpompaa
• Kompakti, kokoontaittuva muotoilu helpottaa kuljettamista
• Siirry musiikinkuuntelusta puheluihin kiinteän mikrofonin avulla



 32 mm:n kaiutinelementit

Tarkasti viritetyt 32 mm:n neodyymielementit, 
akustisesti suljettu kotelo ja korvat täysin peittävä 
rakenne takaavat syvät bassoäänet.

Suljettu malli

Viritetyt 32 mm:n neodyymielementit, akustisesti 
suljettu kotelo ja korvat täysin peittävä rakenne 
takaavat erittäin tarkan äänentoiston.

Kompaktit, taittuvat

Kompakti, kokoontaittuva muotoilu helpottaa 
kuljettamista matkalla.

ActiveShield™

Aktiivinen ActiveShield™-melunvaimennustekniikka 
sisältää kaksi takaisinpäin syöttävää mikrofonia, jotka 
vaimentavat matalataajuisia ääniä. Järjestelmä 
tunnistaa ympäristön äänet ja luo niille vastakkaisen 
ääniaallon, joka vaimentaa taustamelun täysin.

Kohinatonta äänentoistoa
Aktiivista melunvaimennustekniikkaa käyttävistä 
kuulokkeista kuuluu yleensä kohinaa silloin, kun 
musiikki ei soi. Kuulokkeissamme käytetty tekniikka 
vähentää tätä kohinaa, joten voit nauttia musiikista 
ilman häiritseviä ylimääräisiä ääniä.

Kiinteä mikrofoni

Kiinteän mikrofonin avulla on helppo siirtyä 
musiikista puheluihin. Pidä musiikki lähelläsi – 
unohtamatta ystäviäsi.
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Tekniset tiedot
Ääni
• Akustinen järjestelmä: Suljettu
• Taajuusvaste: 10-22 000 Hz
• Impedanssi: 16 ohmia
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Enimmäisteho: 30 mW
• Herkkyys: 105 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 32 mm

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

Virta
• Musiikin toistoaika: 40 h
• Valmiusaika: 50

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 2,194 lb
• Kokonaispaino: 0,995 kg
• GTIN: 1 69 25970 70435 6
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 8 x 6,4 x 8,5 tuumaa
• Nettopaino: 1,19 lb
• Nettopaino: 0,54 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Taara: 0,455 kg
• Taara: 1,003 lb

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,5 x 20 x 5 cm
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 7,7 x 7,9 x 2 tuumaa
• EAN: 69 25970 70435 9
• Kokonaispaino: 0,287 kg
• Kokonaispaino: 0,633 lb
• Nettopaino: 0,397 lb
• Nettopaino: 0,18 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
• Taara: 0,236 lb
• Taara: 0,107 kg
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat
•
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