
 

 

Philips
Sankakuulokkeet

Korvat peittävät
Musta

SHL8800
Suunnittele itse

Mukana toimitetaan vaihtokorvatyynyjä
Koe laadukkaiden kaiuttimien kirkas äänentoisto ja voimakas bassotoisto. Voit myös valita 
jonkin 4 korvasuojusmallista. Näissä kuulokkeissa on kyse sinun musiikistasi ja sinun 
tyylistäsi.

Musiikkia korvillesi
• Särötön ääni 40 millimetrin kaiutinohjaimella
• Suljettu kuulokemalli häivyttää ympäristön äänet
• Luokkansa paras suorituskyky ja erinomainen äänenlaatu
• Erittäin luotettava kytkentä kullatulla (24k) liittimellä
• Jylhää ääntä ja voimaa tehokkaista kaiuttimista

Sopii sinulle
• Korvatyynyt parantavat käyttömukavuutta ja bassotaajuuksien vastetta
• Erittäin pehmeät kuulokesankatyynyt takaavat parhaan käyttömukavuuden
• Vaihda suojukset tyylisi mukaan

Aina valmiina
• Mahtuvat litteiksi taitettuina helposti kantolaukkuun
• 1,2 metrin johto sopii erinomaisesti ulkokäyttöön



 40 millimetrin kaiutinohjain
40 millimetrin kaiutinohjain on valmistettu mylar-
yhdistelmämateriaalista. Tuloksena on herkkä mutta 
tehokas kaiutinohjain, jonka säröä ei korvalla 
huomaa.

Suljettu kuulokemalli
Kuuloke häivyttää täydellisesti ympäristön äänet, ja 
kuulokkeesta tuleva ääni säilyy tiiviissä tilassa 
huippulaadukkaana. Siksi kuulokkeet sopivat 
loistavasti live-esityksen tai levytyksen tarkkailuun.

Erinomainen äänenlaatu
Akustisesti optimoitu muotoilu ja laadukkaat 
elementit tuottavat luokkansa parhaan äänen.

24k kullattu liitin
Kullattua liitintä käytettäessä kytkentä ja samalla 
myös äänenlaatu ovat varmasti parhaat mahdolliset.

Miellyttävät korvatyynyt
Näiden Philips-kuulokkeiden muotoillut ja 
huippumateriaalista valmistetut korvatyynyt sopivat 
täydellisesti korvaan. Ne vähentävät äänivuotoa ja 
parantavat bassoäänen toistoa. Korvatyynyt on 
muotoiltu siten, että ne sopivat täydellisesti korvan 
ympärille.

Taittuu todella litteäksi
Kuulokkeet voi taittaa litteiksi, jotta ne mahtuvat 
helposti kantolaukkuun.

1,2 m johto
Paras mahdollinen johtopituus. Soittimen voi sijoittaa 
vapaasti minne tahansa.

Jylhää ääntä ja voimaa
Kaiutinohjain on valmistettu mylar-
yhdistelmämateriaalista. Tuloksena on herkkä mutta 
tehokas kaiutinelementti, jonka säröä ei korvalla 
huomaa.

erittäin mukava käyttää
Erittäin pehmeät kuulokesankatyynyt varmistavat, 
että kuulokkeet pysyvät mukavasti ja tukevasti 
paikallaan. Kuulokesankatyynyt on verhoiltu samalla 
kankaalla korvatyynyjen kanssa.

Vaihdettavat suojukset
Valitse jokin kolmesta erilaisesta ja eri värisestä 
korvakappaleen suojusmallista oman makusi mukaan.
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Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 14,5 x 17,5 x 6,7 cm
• Paino: 0,139 kg

Ääni
• Akustinen järjestelmä: suljettu
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Puhekela: CCAW
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Taajuusvaste: 15–24 000 Hz
• Impedanssi: 32 ohmia
• Enimmäisteho: 100 mW
• Herkkyys: 107 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
• Tyyppi: Dynaamiset

Liitännät
• Johtoliitäntä: toispuolinen johto
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liitin: 3,5 mm

• Liittimen pinnoitus: kultaus
• Johtotyyppi: OFC

Pakkauksen mitat
• Hyllysijoitustyyppi: Dummy
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,5 x 22 x 4,5 cm
• Kokonaispaino: 0,33 kg
• Nettopaino: 0,152 kg
• Taara: 0,178 kg
• EAN: 87 12581 49856 6
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Dummy

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 1,158 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 21 x 15,5 x 22,5 cm
• Nettopaino: 0,456 kg
• Taara: 0,702 kg
• EAN: 87 12581 49857 3
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
•
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