
 

Philips
Könnyű fejhallgató

SHL4100
Könnyű és ultrakompakt

Különleges kényelem
Mini, fejpántos fejhallgató, mely összecsukva könnyen elfér a zsebében. A speciális, előre 
tekintő hangszóró-elrendezésnek köszönhetően minden fülre illeszkedik, használata 
különlegesen kényelmes.

Zene füleinek
• Az előre irányuló elrendezéssel minden fülre kényelmesen illeszkedik.
• Nagyobb basszus és érzékenység a neodímium mágnessel
• A 24 karátos arannyal borított dugó ultra megbízható kapcsolatot nyújt
• A rézborításos alumíniumvezeték javítja a hangminőséget

Az Ön stílusához készült
• Az ultrakönnyű fejpánt kényelmesebb viselet és jobban illeszkedik
• A 15 mm-es hangszóró driver optimális kényelmet nyújt viseléséhez

Mindig készen áll
• Összehajtható és helytakarékos, könnyen zsebre tehető
• Az 1,2 m hosszúságú kábel ideális a szabadtéri használathoz
 



 Előre irányuló elrendezés
Az előretekintő elrendezésnek köszönhetően a fül 
szinte teljes mértékben mentesül az illesztéskor 
egyébként fellépő nyomástól, ami a fejhallgató 
viselését még kényelmesebbé teszi.

Neodímium mágnes
A Neodímium a legjobb anyag erős mágneses terek 
létrehozásához, nagyobb hangtekercs 
érzékenységgel, jobb mélyhangvisszaadás és jobb 
összteljesítménnyel és hangminőséggel.

24 karátos arannyal borított dugó
Biztos lehet benne, hogy az arany borítás a dugón 
sokkal megbízhatóbb és jobb minőségű audió 
kapcsolatot nyújt Önnek.

CCAW hangtekercs
A kiváló minőségű rézborításos alumíniumvezeték 
(CCAW) alkalmazásával a fejhallgató 
hangtekercsében jelentősen javul a hang minősége.

Ultrakönnyű fejpánt
A vékony, ultrakönnyű rozsdamentes acél fejpánt 
olyan könnyű, hogy alig fogja észrevenni, hogy viseli.

15 mm széles hangfal driver
Elég kicsi, hogy tökéletesen illeszkedjen, de elég nagy 
a torzításmentes hanghoz - a 15 mm-es driver ideális 
méretű az élvezetes zenehallgatáshoz.

Összehajtható és helytakarékos
A fejhallgató igen kis méretre hajtható össze, így 
könnyen elfér a zsebében.

1,2 méter hosszú kábel
Ideális hosszúságú kábel, amely több szabadságot 
nyújt a felhasználó számára, aki eldöntheti, hol 
kívánja viselni az audioeszközt.
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• Akusztikai rendszer: Nyitva
• Mágnes típusa: Neodímium
• Hangtekercs: CCAW
• Membrán: Mylar kúpos
• Frekvenciaátvitel: 10 - 20 000 Hz
• Impedancia: 16 ohm
• Maximális energiabemenet: 50 mW
• Érzékenység: 102 dB
• Hangszóró átmérő: 15 mm
• Típus: Dinamikus

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: Két párhuzamos, szimmetrikus
• Kábelhosszúság: 1,2 m
• Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó
• Csatlakozó kivitele: 24 k aranybevonatú
• Kábel típusa: OFC

Belső karton
• Bruttó tömeg: 0,872 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

24 x 22,9 x 19,4 cm
• Nettó tömeg: 0,627 kg
• Önsúly: 0,245 kg

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 8,7 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

49 x 47,3 x 41 cm
• Nettó tömeg: 1,248 kg
• Önsúly: 7,452 kg

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

17 x 22 x 3,7 cm
• Bruttó tömeg: 0,105 kg
• Nettó tömeg: 0,026 kg
• Önsúly: 0,079 kg
•
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