
 

 

Philips
Gürültü önleyici 
mikrofonlu kulaklık

32 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Kompakt katlama

SHL3855NC
Dünyadan uzaklaşın, favori müziğinizi yaşayın
güçlü bas
Yenilikçi ActiveShield aktif gürültü önleme teknolojisiyle kendinizi müziğe kaptırın. Basınç 
giderme özellikli yastıklar uzun süreli kullanım rahatlığı sunar ve kompakt katlanabilir 
tasarımı, taşınabilirlik ve kolay saklama için idealdir.

Gürültü Önleme Sanatı
• ActiveShield™ gürültü önleme teknolojisi, gürültüyü %97'ye kadar azaltır
• Kesintisiz dinleme keyfi için sıfır uğultu

Güçlü ses
• Güçlü bas kalitesi için 32 mm neodimyum hoparlör sürücüleri
• Arkası kapalı tasarımı, gürültüyü dıșarıda bırakarak gürültü yalıtımı sağlar

Hayatınızı kolaylaștırın
• Kolayca tașıyabilmeniz için ince ve kompakt katlanabilir tasarım
• Dahili mikrofon ile müzik - telefon aramaları arasında geçiș yapın



 32 mm yüksek çözünürlüklü sürücüler

Arkası kapalı akustik sistem tasarımı ve kulak üstü 
koruyucu ile birleștirilen hassas șekilde ayarlanmıș 32 
mm neodimyum sürücüler güçlü bir bas kalitesi 
sunar.

Kapalı arka tasarım

Arkası kapalı akustik sistem tasarımı ve kulak üstü 
koruyucu ile birleștirilen ayarlanmıș 32 mm 
neodimyum sürücüler mükemmel ve etkileyici 
hassasiyette ses sunar.

Kompakt katlama

Yolda kolayca tașımak için ince ve kompakt 
katlanabilir tasarım.

ActiveShield™

ActiveShield™ aktif gürültü önleme teknolojisinde 
düșük frekansları engelleyen arkadan beslemeli iki 
mikrofon bulunur. Ortamdaki gürültüyü algılayan bu 
teknoloji, ses dalgalarını dönüștürerek gürültüyü 
etkili bir șekilde önler ve arka plandaki gürültüyü 
ortadan kaldırır.

Sıfır uğultu
ANC özelliğine sahip bir kulaklık taktığınızda müzik 
çalmıyorken elektronik hıșırtı sesi duyabilirsiniz. 
Gürültü engelleme teknolojimiz, müzik dinleme 
keyfinizin gereksiz gürültülerle kesintiye uğramaması 
için bu hıșırtı sesini en aza indirir.

Dahili mikrofon

Dahili mikrofon, müzik dinleme ile telefon 
aramalarını yanıtlama ișlevleri arasında kolayca geçiș 
yapmanızı sağlar. Artık bir yandan müziğinizin keyfini 
çıkarırken sizin için önemli kișilerle bağlantı halinde 
olmak çok kolay.
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Teknik Özellikler
Ses
• Akustik sistem: Kapalı
• Frekans tepkisi: 10 - 22.000 Hz
• Empedans: 16 Ohm
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Maksimum güç giriși: 30 mW
• Hassasiyet: 105 dB
• Hoparlör çapı: 32 mm

Bağlantı
• Kablo uzunluğu: 1,2 m
• Kablo Bağlantısı: çift taraflı
• Konektör: 3,5 mm

Güç
• Müzik süresi: 40 saat
• Bekleme süresi: 50

Dıș Karton
• Brüt ağırlık: 2,194 lb
• Brüt ağırlık: 0,995 kg
• GTIN: 1 69 25970 70435 6
• Dıș karton (L x G x Y): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
• Dıș karton (L x G x Y): 8 x 6,4 x 8,5 inç
• Net ağırlık: 1,19 lb
• Net ağırlık: 0,54 kg
• Ambalaj sayısı: 3
• Dara ağırlığı: 0,455 kg
• Dara ağırlığı: 1,003 lb

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 19,5 x 20 x 5 cm
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 7,7 x 7,9 x 2 inç
• EAN: 69 25970 70435 9
• Brüt ağırlık: 0,287 kg
• Brüt ağırlık: 0,633 lb
• Net ağırlık: 0,397 lb
• Net ağırlık: 0,18 kg
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Karton
• Dara ağırlığı: 0,236 lb
• Dara ağırlığı: 0,107 kg
• Raf yerleșimi tipi: Her ikisi
•
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