Philips
Kulaklıklar

32 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Hafif baș bandı
Düz katlama

Net ses
ve hafif tasarım
Etkileyici CitiScape Strada yenilik ile deneysel sokak modasını bir araya getiriyor. En son
şehirli tarzdan ilham alan bu ince ve hafif kulaklık, net ses vermenin yanı sıra şık kumaş baş
bandı ile gerçek konforu sunar ve tarzınızı tamamlar.
Hareket halindeyken derin ses etkisi
• Net ses veren 32 mm güçlü sürücüler
• Doğal ses için açık akustik tasarım
En büyük rahatlık
• Olağanüstü konfor için hafif ve ince baș bandı
Etkileyici tasarım
• Canlı tasarıma sahip ince örgülü baș bandı

SHL5100BL

SHL5100BL/00

Kulaklıklar

32 mm sürücülü/arkası kapalı Kulak üstü, Hafif baș bandı, Düz katlama

Özellikler
32 mm yüksek güçlü sürücüler

Teknik Özellikler
Hafif ve ince baș bandı

Ses
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Akustik sistem: açık
Mıknatıs tipi: Neodimyum
Ses bobini: CCAW
Diyafram: Mylar dome
Frekans tepkisi: 19 - 21.500 Hz
Empedans: 32 Ohm
Maksimum güç giriși: 32 mW
Hassasiyet: 104 dB
Hoparlör çapı: 32 mm
Tip: Dinamik

Bağlantı
32 mm yüksek güçlü sürücüler net, ayrıntılı ve doğal
ses verir. Tüm notaların ve ayrıntıların tadını her
zaman, her yerde çıkarın.

CitiScape baș bandınız rahat olması için süper ince ve
hafif tüpten üretilmiștir. Ekstra dayanıklılık için metal
çubukla kaplanmıștır.

İnce örgülü baș bandı

Açık akustik tasarım
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Kablo Bağlantısı: İki paralel, simetrik
Kablo uzunluğu: 1,2 m
Konektör: 3,5 mm stereo
Konektör kaplaması: 24k Altın kaplama
Kablo tipi: OFC

Ambalaj boyutları
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EAN: 69 23410 72240 6
Ambalaj boyutları (G x Y x D): 17 x 22,5 x 3,5 cm
Brüt ağırlık: 0,13 kg
Net ağırlık: 0,065 kg
Birlikte verilen ürün sayısı: 1
Ambalaj türü: Sahte
Dara ağırlığı: 0,065 kg
Raf yerleșimi tipi: Sahte

Dıș Karton

Canlı renklerde bağcıklara sahip ayakkabılardan
esinlenen CitiScape Strada'nın baș bandı, müzik
dinlerken șıklık ve rahatlıktan ödün vermemeniz için
ince örgülü kumașla kaplanmıștır.

Açık akustik kulak üstü tasarım doğal ses verir ve
müzik dinlerken bir yandan da çevrenizin farkında
olmanıza olanak tanır.
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Ürün boyutları

• Ürün boyutları (G x Y x D): 14,5 x 17 x 3 cm
• Ağırlık: 0,065 kg
•
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Brüt ağırlık: 0,53 kg
GTIN: 1 69 23410 72240 3
Dıș karton (L x G x Y): 19 x 12,5 x 24 cm
Net ağırlık: 0,195 kg
Ambalaj sayısı: 3
Dara ağırlığı: 0.335 kg

