
 

 

Philips
Headphone headband

Over-ear
Putih

SHL4500WT
Bass dinamis, pas dan 

nyaman dipakai
Desain headphone yang ringan dengan speaker neodymium 40mm yang dahsyat; earshell 
yang bisa diatur otomatis dan bantalan berpori yang memberikan kelegaan bernapas. 
Sungguh merupakan teman terbaik Anda untuk penggunaan di luar ruangan.

Pengalaman mendengarkan yang sempurna
• Speaker neodymium 40 mm yang disetel secara akustik untuk bass dahsyat
• Tipe over-the-ear menghasilkan isolasi suara yang luar biasa

Nyaman digunakan untuk waktu lama
• Earshell yang menyesuaikan otomatis agar pas di kepala Anda
• Bantalan berpori untuk mengeluarkan panas

Nyaman
• Kabel 1,2 m yang ideal untuk penggunaan luar ruangan
• Kabel di satu sisi agar tidak mudah kusut



 Disetel secara akustik

Berkat driver 40 mm yang disetel secara akustik, 
Anda bisa menikmati suara yang seimbang dan 
mendetail. Didukung keunggulan suara Philips yang 
turun-temurun, headphone Philips Anda dirancang 
dengan cermat untuk mereproduksi suara alami yang 
jernih dan mendetail untuk kenikmatan musik yang 
memuaskan.

Earshell yang menyesuaikan otomatis

Earshell yang menyesuaikan otomatis pada 
headphone Philips ini didesain agar pas secara 
ergonomis dan untuk mengunci suara. Earshell ini 
dapat disesuaikan agar pas dengan bentuk kepala 
Anda tanpa menambah tekanan.

Bantalan berpori

Bantalan berpori untuk mengeluarkan panas

Isolasi suara luar biasa

Blokir suara lingkungan sekitar saat menikmati musik 
favorit dengan bantalan isolasi suara over-the-ear. 
Bantalan telinga lembut mengunci speaker di 
sekeliling telinga dan memberikan isolasi suara yang 
luar biasa. Karena didesain untuk mengurangi 
tekanan pada telinga, Anda bisa mengenakan 
headphone over-the-ear dengan sangat nyaman 
untuk waktu yang lama.
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Spesifikasi
Dimensi kemasan
• EAN: 69 23410 71791 4
• Jumlah produk yang disertakan: 1
• Jenis kemasan: Kardus
• Ukuran kemasan (L x T x D): 19,5 x 21,5 x 8,5 cm
• Ukuran kemasan (L x T x D): 7,7 x 8,5 x 3,3 inci
• Berat kotor: 0,34 kg
• Berat kotor: 0,750 lb
• Berat bersih: 0,18 kg
• Berat bersih: 0,397 lb
• Berat tara: 0,353 lb
• Berat tara: 0,16 kg
• Jenis penempatan di rak: Keduanya

Kardus Luar
• GTIN: 1 69 23410 71791 1
• Jumlah kemasan konsumen: 3
• Berat kotor: 1,34 kg
• Berat kotor: 2,954 lb
• Outer carton (L x L x T): 10,6 x 8,2 x 9,4 inci
• Outer carton (L x L x T): 27 x 20,8 x 24 cm
• Berat bersih: 0,54 kg
• Berat bersih: 1,190 lb
• Berat tara: 1,764 lb
• Berat tara: 0,8 kg

Konektivitas
• Koneksi Kabel: satu sisi
• Panjang kabel: 1,2 m
• Lapisan konektor: berlapis krom

Suara
• Sistem akustik: Tertutup
• Respons frekuensi: 20 - 20.000 Hz
• Impedansi: 32 ohm
• Tipe magnet: Neodymium
• Input daya maksimum: 100 mW
• Kepekaan: 104 dB
• Diameter speaker: 40 milimeter

Dimensi produk
• Ukuran produk (L x T x D): 6,5 x 7,4 x 3,1 inci
• Ukuran produk (L x T x D): 16,5 x 18,8 x 7,9 cm
• Berat: 0,179 kg
• Berat: 0,395 lb
•
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