
 

 

Philips
Fejhallgató mikrofonnal

40 mm-es meghajtók/zárt 

kialakítás

Fülre illeszkedő
Puha fülpárnák
Kis méretre összehajtható
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agyon precíz hangzás
agyszerű szigetelés és összehajtható kivitel
rugalmas és menő CitiScape Frames kedvenc napszemüvegéhez hasonlóan hordható. 
rhová is megy, élvezze az akusztikusan zárt rendszerből és a prémium meghajtókból áradó 
ecíz hangzást. Ha befejezte, hajtsa össze, majd csúsztassa be elegáns védőtáskájába.

Mozgás közben is teljesen elmerülhet a hangzásban
• 40 mm-es prémium neodímium meghajtók a kiegyensúlyozott, precíz hangzásért
• Akusztikusan zárt kialakítás a jobb mélyhangokért és a zajszigetelésért
• Bármely fülre illeszkedő, gyárilag döntött kivitelű kagylók a kiváló hangszigetelésért

Páratlan kényelem
• Könnyű keretszerkezet a hosszan tartó hallgatás kényelméért
• Fülre illeszkedő puha fülpárnák a még nagyobb kényelemért

Minden ízében lenyűgöző
• Ezt a rugalmas és menő fejhallgatót a divatos napszemüvegek ihlették.
• Kompakt, összehajtható kivitel a könnyű hordozásért és tárolásért

Kényelemre tervezve
• A beépített mikrofon segítségével átválthat a zenéről a telefonhívásra
• Tartozék hordtáska a még nagyobb kényelemért
• Ezzel a levehető, gubancolásmentes kábellel búcsút inthet a kábelcsomóknak



 40 mm-es prémium neodímium 
meghajtók

Merüljön bele a finoman hangolt 40 mm-es 
meghajtók nyújtotta kiegyensúlyozott, 
természetes melegséggel átitatott kristálytiszta 
hangzásba. A Philips hagyományosan kiváló 
hangminőségét megőrző CitiScape fejhallgató 
tiszta és gazdag, ugyanakkor természetes 
hangzás átadására készült, és magával ragadó 
zeneélményt nyújt útközben is.

Tartozék hordtáska

Tartozék hordtáska a még nagyobb 
kényelemért

Akusztikusan zárt kialakítás
Érezze a város lüktetését, de zárja ki a 
felesleges zajt. Az akusztikusan zárt 
kialakításnak köszönhetően részletgazdag 
hangzásban, és teljes értékű, dinamikus 
basszusokban lehet része.

Kis méretre összehajtható kialakítás

A fejhallgató kisméretűre összehajtható az 
egyszerű tárolás és hordozás érdekében.

Akár a divatos napszemüvegek

Ezt a prémium minőségű trendi 
napszemüvegek által ihletett kivitelű kagylót 

összecsukható, stílusos „keret” rögzíti a 
fejpánthoz. Pont mint a kedvenc 
napszemüvegét! A sokféle elegáns szín és minta 
feldobja a megjelenését... és a napját.

Fülre illeszkedő puha fülpárnák

A fülpárnák kényelmesen és a lehető 
legszorosabban illeszkednek a füléhez, 
akármilyen is a fejformája. Merüljön el kedvenc 
zenéjében ameddig csak szeretné – a 
fejhallgató olyan kényelmes lesz, hogy 
rövidesen el is fogja felejteni, hogy a fején van.

Gyárilag döntött kivitelű kagylók
A gyárilag döntött kivitelű kagylók tökéletesen 
illeszkednek füle természetes dőlésszögéhez, 
így kitűnő hangzást biztosítanak, és Ön 
maradéktalanul belemerülhet a zenébe.
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• Akusztikus rendszer: Zárt
• Mágnes típusa: Neodímium
• Lengőtekercs: CCAW
• Membrán: Mylar dóm
• Frekvenciamenet: 18-22 500 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Maximális bemeneti teljesítmény: 50 mW
• Érzékenység: 106 dB
• Hangszóró átmérője: 40 mm
• Típus: Dinamikus

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: Egyoldalas kábel
• Kábelhosszúság: 1,2 m
• Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó
• Csatlakozó kivitele: 24 karátos aranybevonatú
• Kábel típusa: OFC
• Kompatibilis a következőkkel:: iPhone®, 

BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, 
Palm®, SAMSUNG, Sony Ericsson

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 0,91 kg

• GTIN: 1 69 23410 72276 2
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

22 x 13,5 x 23 cm
• Nettó tömeg: 0,3 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 2
• Táratömeg: 0,61 kg

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

9,5 x 20 x 11 cm
• EAN: 69 23410 72276 5
• Bruttó tömeg: 0,386 kg
• Nettó tömeg: 0,15 kg
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Táratömeg: 0,236 kg
• Polcra helyezési mód: Mindkettő

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

16 x 16,6 x 6,6 cm
• Tömeg: 0,117 kg
•
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* *A funkciók elérhetősége a mobiltelefon kompatibilitásától függően 
változhat.
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