
 

 

Philips
Fülhallgató

32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt

Fülre illeszkedő
Puha fülpárnák
Összehajtható
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ravitációval szembeszálló fejhallgatók
ltrakompakt. Tiszta hangzás.
hetetlenül könnyű és erőteljes. A vékony és áramvonalas Ultrlite fejhallgatót úgy 
vezték, hogy folyamatosan mozgásban legyen. Tiszta hangzást biztosít, laposra 
szehajtható, így ideális az egyszerű hordozáshoz.

Tiszta hangzás
• Nagy teljesítményű 32 mm-es hangszóró-meghajtók a tiszta hangzásért

Áramvonalas kialakítás
• Élvezze a zenét gubancok nélkül, lapos kialakítású kábellel
• Laposra összehajtható az egyszerű hordozhatóság kedvéért

Igazi kényelem
• A puha fülpárnák hosszú távú kényelmes viseletet biztosítanak
• Ultrakönnyű és kivételesen vékony kialakítás



 Tiszta hangzás

A nagy teljesítményű 32 mm-es döntött meghajtók 
tiszta, élénk hangzást, valamint mély, gazdag 
basszusokat biztosítanak.

Gubancmentes kábel

A lapos kialakítású kábel gubancmentesen tartja a 
fejhallgatót, a törésgátló pedig biztosítja a kábel 
tartósságát.

Ergonomikus fülpárnák

A puha fülpárnák és a döntött meghajtók ideálisak a 
hosszú távú kényelmes viselethez.

Könnyű és kényelmes

Ultrakönnyű és kivételesen vékony az útközbeni 
teljes kényelemért.

Összehajtható

Laposra összehajtható az egyszerű hordozhatóság 
kedvéért.
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Műszaki adatok
Hangzás
• Akusztikus rendszer: Zárt
• Frekvenciaválasz: 9 - 23 000 Hz
• Mágnes típusa: Neodímium
• Érzékenység: 103 dB
• Hangszóró átmérője: 32 mm
• Maximális terhelhetőség: 40 mW
• Impedancia: 24 ohm

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: egyoldalas
• Kábelhosszúság: 1,2 m
• Csatlakozó kivitele: krómbevonatú

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás típusa: Bliszter
• Tartozékok száma: 1
• Polcra helyezési mód: Mindkettő
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

19,5 x 21 x 3,5 cm
• Bruttó tömeg: 0,154 kg
• Nettó tömeg: 0,078 kg
• Táratömeg: 0,076 kg
• EAN: 69 25970 71142 5

Külső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

22,5 x 21 x 23,5 cm
• Bruttó tömeg: 1,12 kg
• Nettó tömeg: 0,468 kg
• Táratömeg: 0,652 kg
• GTIN: 1 69 25970 71142 2
•
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