
 

 

Philips
Sankakuulokkeet

Korvat peittävät
Musta

SHL9300
Täydellinen istuvuus, tehokas basso

Loistava äänenlaatu
SHL9300/10-kuulokkeiden kevyet, taitettavat kuulokesangat takaavat loistavan 
äänenlaadun. Suuret studiotasoiset kaiuttimet luovat upean, yksityiskohtaisen äänen. 
FloatingCushions-kuulokeosia voi säätää moniin suuntiin parhaan istuvuuden takaamiseksi.

Musiikkia korvillesi
• Särötön ääni 40 millimetrin kaiutinohjaimella
• Neodyymimagneetit parantavat bassoäänen laatua ja herkkyyttä

Sovitettu sinulle ja sinun elämäntyyliisi
• Huippukevyt kuulokesanka parantaa käyttömukavuutta
• FloatingCushion-malli mahdollistaa korvatyynyjen automaattisen säätämisen
• Todella pehmeät korvatyynyt monen tunnin mukavaa käyttöä varten

Aina valmiina
• 1,2 metrin johto sopii erinomaisesti ulkokäyttöön
• Erittäin luotettava kytkentä kullatulla (24k) liittimellä
• Pienen, taitettavan mallin ansiosta musiikki kulkee mukanasi



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

Neodyymimagneetit
Neodyymi vahvistaa magneettikenttää, jolloin 
puhekelan herkkyys, bassotoisto ja äänenlaatu 
paranevat.

Ultrakevyt muotoilu
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kapea 
kuulokesanka on niin kevyt, että sitä hädin tuskin 
huomaa.

FloatingCushion
Uudistuneen FloatingCushion-mallin ansiosta 
korvatyynyjä voi säätää moneen suuntaan ilman 
perinteistä C-saranarakennetta. Tämä takaa 
optimaalisen pysyvyyden, sillä paine jakautuu 
tasaisesti päähän ja korviin. Siksi korvatyynyt ovat 
erittäin miellyttävät ja istuvat.

Todella pehmeät korvatyynyt
Korvatyynyt ovat erittäin pehmeät. Ne tiivistävät 
kaiuttimet lähelle korvaa siten, että tuloksena on 
täydellinen istuvuus ja upea ääni. Tyynyt eivät paina 
korvia, vaan niitä voi käyttää mukavasti vaikka koko 
päivän.

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

Nerokas, pienikokoinen malli
Helposti taitettava malli on tarpeeksi pieni, jotta sen 
voi ottaa mukaan kaikkialle

24k kullattu liitin
Kullattua liitintä käytettäessä kytkentä ja samalla 
myös äänenlaatu ovat varmasti parhaat mahdolliset.
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Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 14,5 x 17 x 5,5 cm
• Paino: 0,0945 kg

Ääni
• Akustinen järjestelmä: Avoin
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Puhekela: CCAW
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Taajuusvaste: 18–22 000 Hz
• Impedanssi: 32 ohmia
• Enimmäisteho: 50 mW
• Herkkyys: 102 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
• Tyyppi: Dynaamiset

Liitännät
• Johtoliitäntä: Kaksi symmetristä rinnakkaisliitintä
• Johdon pituus: 1,5 m
• Liitin: 3,5 mm stereo

• Liittimen pinnoitus: 24 karaatin kultaus
• Johtotyyppi: OFC

Pakkauksen mitat
• Hyllysijoitustyyppi: Dummy
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,5 x 17,5 x 5,5 cm
• Kokonaispaino: 0,1985 kg
• Nettopaino: 0,0945 kg
• Taara: 0,104 kg
• EAN: 69 23410 70903 2
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Dummy

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 0,7525 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 21,5 x 15,8 x 20,8 cm
• Nettopaino: 0,2835 kg
• Taara: 0,4690 kg
• EAN: 87 12581 59559 3
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
•
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