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Συντονιστείτε με τα περιστροφικά καλύμματα
Η κλασική σχεδίαση του στηρίγματος κεφαλής, σε συνδυασμό με τα μαλακά, 
περιστροφικά ακουστικά με επένδυση, σας κάνουν να νιώθετε άνετα ακόμη και αν 
ακούτε μουσική για πολλές ώρες ή κατά τις μετακινήσεις σας.

Για εξαιρετική μουσική απόλαυση
• Οδηγός ηχείου 32 χιλ. για ισχυρή απόδοση ήχου

Σχεδιασμένο να ταιριάζει σε σας και το στυλ σας
• Με τα περιστρεφόμενα ακουστικά, μπορείτε να απομονώνετε ή να ακούτε τους 
εξωτερικούς θορύβους

• Πλήρως επενδεδυμένα καλύμματα ακουστικών προσφέρουν επιπλέον άνεση

Πάντα έτοιμα
• Μικρό μέγεθος και δυνατότητα αναδίπλωσης, για εύκολη φορητότητα
• Ενσύρματο μικρόφωνο και κουμπί απάντησης, για εύκολες συνομιλίες
• Το καλώδιο 1,2 μέτρων είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο



 Καλώδιο 1,2 μέτρων
Καλώδιο με ιδανικό μήκος για να έχετε την 
ελευθερία να τοποθετείτε τη συσκευή ήχου όπου 
θέλετε.

Οδηγός ηχείου 32 χιλ.
Αρκετά μικρός για άνεση όταν τον φοράτε και 
αρκετά μεγάλος για απόδοση καθαρού, ισχυρού 
ήχου, ο οδηγός ηχείου 32 χιλ. έχει το ιδανικό 
μέγεθος για μεγαλύτερη απόλαυση ακρόασης, 
χωρίς παραμορφώσεις.

Επενδεδυμένα καλύμματα ακουστικών
Τα καλύμματα αυτών των ακουστικών Philips είναι 
πλήρως επενδεδυμένα με μαλακό αφρολέξ. Θα 
αισθάνεστε τόσο άνετα, που θα ξεχνάτε ότι τα 
φοράτε.

Περιστρεφόμενα ακουστικά
Περιστρεφόμενος σχεδιασμός φιλικός προς το 
χρήστη, για να ακούτε εύκολα τους ήχους του 
περιβάλλοντος

Μικρά και αναδιπλούμενα
Με πολύ μικρό μέγεθος και δυνατότητα 
αναδίπλωσης, είναι ιδανικά για ταξίδια και για να 
παίρνετε τη μουσική σας παντού.

Ενσύρματο μικρόφωνο και κουμπί 
απάντησης
Ενσύρματο μικρόφωνο και κουμπί απάντησης, για 
εύκολες συνομιλίες
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Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: κλειστό
• Διάφραγμα: Mylar dome
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Πηνίο φωνής: CCAW
• Αντίσταση: 32 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 40 mW
• Ευαισθησία: 102 dB
• Διάμετρος ηχείου: 32 χιλ.
• Συχνότητα απόκρισης: 19 - 21 000 Hz

Συνδεσιμότητα
• Μήκος καλωδίου: 1,2 m
• Φινίρισμα βύσματος: επιχρωμιωμένο
• Τύπος καλωδίου: LC-OFC
• Σύνδεση καλωδίων: Διπλή παράλληλη, 
συμμετρική

• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

19,5 x 20 x 7,5 εκ.

• Μικτό βάρος: 0,265 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,126 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,139 κ.
• EAN: 69 23410 71186 8
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 1,045 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

24,5 x 21,5 x 23 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,378 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,667 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• GTIN: 1 69 23410 71186 5

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

15 x 16,5 x 7 εκ.
• Βάρος: 0,126 κ.
•
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