
 

 

Philips
Ακουστικά με στήριγμα 
κεφαλής

Αγκαλιάζουν το αυτί
Λευκό

SHL4500WT
Δυναμικά μπάσα, άνετη 

εφαρμογή
Ελαφριά ακουστικά με πανίσχυρα ηχεία νεοδυμίου 40 χιλ., αυτόματα ρυθμιζόμενα 
καλύμματα ακουστικών και μαξιλαράκια με ανοίγματα που επιτρέπουν τη ροή του 
αέρα. Σίγουρα η καλύτερη επιλογή για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Η τέλεια εμπειρία ακρόασης
• Ακουστικά συντονισμένα ηχεία νεοδυμίου 40 χιλιοστών, για πανίσχυρα μπάσα
• Ο σχεδιασμός "πάνω από το αυτί" παρέχει τέλεια απομόνωση ήχου

Άνετο για χρήση μεγάλης διάρκειας
• Καλύμματα ακουστικών που προσαρμόζονται αυτόματα, για τέλεια εφαρμογή
• Μαξιλαράκια με ανοίγματα που επιτρέπουν τη ροή του αέρα και διαχέουν τη θερμότητα

Άνεση
• Το καλώδιο 1,2 μέτρων είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο
• Το καλώδιο μονής πλευράς μειώνει το μπλέξιμο



 Συντονισμένη ακουστική

Βυθιστείτε στον λεπτομερή, ισορροπημένο ήχο, 
με τους ακουστικά συντονισμένους οδηγούς των 
40 χιλιοστών. Εφοδιασμένα με την εμπειρία της 
Philips στον ήχο, τα ακουστικά Philips έχουν 
κατασκευαστεί προσεκτικά για να αναπαράγουν 
καθαρό, λεπτομερή και φυσικό ήχο, για μια 
πραγματικά καθηλωτική μουσική εμπειρία.

Καλύμματα ακουστικών που 
προσαρμόζονται αυτόματα

Τα καλύμματα των ακουστικών Philips 
προσαρμόζονται αυτόματα, ενώ είναι 
σχεδιασμένα για βολική, εργονομική εφαρμογή και 
για να απομονώνουν τον ήχο. Προσαρμόζονται 
στο σχήμα του κεφαλιού σας, χωρίς να 
προσθέτουν επιπλέον πίεση.

Μαξιλαράκια που επιτρέπουν τη ροή 
του αέρα

Μαξιλαράκια με ανοίγματα που επιτρέπουν τη ροή 
του αέρα και διαχέουν τη θερμότητα

Τέλεια απομόνωση ήχου

Με τα μονωτικά μαξιλαράκια πάνω από το αυτί, 
μπορείτε να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική 
χωρίς να σας ενοχλούν οι περιβάλλοντες θόρυβοι. 
Τα μαλακά μαξιλαράκια περικλείουν τα ηχεία γύρω 
από τα αυτιά σας, δημιουργώντας εξαιρετική 
μόνωση ήχου. Κι επειδή είναι ειδικά σχεδιασμένα 
για να ανακουφίζουν την πίεση γύρω από τα αυτιά 
σας, μπορείτε να φοράτε τα ακουστικά σας με 
άνεση για πολλές ώρες.
SHL4500WT/00

Προδιαγραφές
Διαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 69 23410 71791 4
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

19,5 x 21,5 x 8,5 εκ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

7,7 x 8,5 x 3,3 ίντσες
• Μικτό βάρος: 0,34 κ.
• Μικτό βάρος: 0,750 lb
• Καθαρό βάρος: 0,18 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,397 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,353 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,16 κ.
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι

Εξωτερική συσκευασία
• GTIN: 1 69 23410 71791 1
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• Μικτό βάρος: 1,34 κ.
• Μικτό βάρος: 2,954 lb
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

10,6 x 8,2 x 9,4 ίντσες
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

27 x 20,8 x 24 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,54 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,190 lb
• Καθαρό απόβαρο: 1,764 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,8 κ.

Συνδεσιμότητα
• Σύνδεση καλωδίων: μίας όψης
• Μήκος καλωδίου: 1,2 ιγ
• Φινίρισμα βύσματος: επιχρωμιωμένο

Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: Κλειστό
• Συχνότητα απόκρισης: 20 - 20 000 Hz
• Αντίσταση: 32 ohm
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Μέγιστη ισχύς: 100 mW
• Ευαισθησία: 104 dB
• Διάμετρος ηχείου: 40 μμ

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

6,5 x 7,4 x 3,1 ίντσες
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

16,5 x 18,8 x 7,9 εκ.
• Βάρος: 0,179 κ.
• Βάρος: 0,395 lb
•
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