
 

 

Philips
Baș bantlı kulaklıklar

SHL9300
Mükemmel uyum, zengin bas

Üstün ses deneyimi
Üstün ses için son derece hafif ve katlanabilir baş bantlı kulaklık. Geniş 40 mm stüdyo sınıfı 
hoparlörler zengin ayrıntılı bir ses yaratırken, kulaklıkların farklı şekillerde ayarlanmasını 
sağlayan FloatingCushions mükemmel uyum sağlar.

Kulaklarınıza dolan müzik
• 40mm hoparlör sürücüsü, seste bozulma olmaksızın güçlü ses verir
• Neodimyum mıknatıs, bas performansını ve hassasiyeti artırır

Size ve yașam tarzınıza tam uyacak șekilde üretildi
• Konforu artıran son derece hafif tasarım
• FloatingCushion tasarımı, kulaklıkların kendiliğinden ayarlanmasını sağlar
• Saatlerce süren konfor için süper yumușak kulak yastıkları

Her zaman yola çıkmaya hazır
• Dıșarıda kullanım için ideal olan 1,2m uzunluğunda kablo
• 24k altın kaplama fiș sayesinde olağanüstü güvenilir bağlantı
• Kompakt katlanır tasarım müziğinizi istediğiniz her yere götürmenizi sağlar



 40 mm hoparlör sürücüsü
40 mm hoparlör sürücüsünde kullanılan ses elemanı 
bileșik mylar malzemeden yapıldığından, son derece 
hassas ama yine de güçlüdür ve verdiği seste 
duyulabilir bir bozulma yoktur.

Neodimyum mıknatıs
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek 
hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas 
tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak 
için en iyi malzemedir.

Son derece hafif tasarım
Paslanmaz çelikten yapılma ince, hafif baș bandı o 
kadar hafiftir ki taktığınızı unutursunuz.

FloatingCushion
Kısa bir süre önce yenilenen FloatingCushion 
tasarımı C șeklindeki geleneksel kulaklık yapısına 
gerek kalmadan tamponların çok yönlü ve otomatik 
olarak ayarlanabilmesine olanak sağlar. 
FloatingCushions, kullanıcının bașına ve kulaklarına 
eșit oranda baskı uygulayarak ideal dengeyi sağlayan 
kusursuz bir tasarıma sahiptir. FloatingCushions, 
kolay kullanımı ve kulaklara tam oturan tasarımıyla 
herkesin sahip olmak isteyeceği bir kulaklıktır.

Süper yumușak kulak yastıkları
Kulak yastıkları çok yumușaktır, harika ses elde 
etmek için hoparlörlerin kulakları tam olarak 
örtmesini sağlar. Kulaklıkları kulaklarınıza çok hafif 
bir șekilde bastırarak uzun bir süre rahatça 
kullanabilirsiniz.

1,2 m kablo
Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren 
ideal kablo uzunluğu.

Akıllı kompakt tasarım
Kolay katlanır tasarım, müziğinizi istediğiniz her yere 
tașımanızı sağlayacak kadar kompakttır

24k Altın kaplama fiș
Fișteki kıymetli altın kaplama, daha iyi kalitede 
güvenilir bağlantı sağlanır ve rahat edersiniz.
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Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 14,5 x 17 x 5,5 cm
• Ağırlık: 0,0945 kg

Ses
• Akustik sistem: Açık
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Ses bobini: CCAW
• Diyafram: Mylar dome
• Frekans tepkisi: 18 - 22 000 Hz
• Empedans: 32 Ohm
• Maksimum güç giriși: 50 mW
• Hassasiyet: 102 dB
• Hoparlör çapı: 40 mm
• Tip: Dinamik

Bağlantı
• Kablo Bağlantısı: İki paralel, simetrik
• Kablo uzunluğu: 1,5 m
• Konektör: 3,5 mm stereo

• Konektör kaplaması: 24k Altın kaplama
• Kablo tipi: OFC

Ambalaj boyutları
• Raf yerleșimi tipi: Teșhir amaçlı
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

19,5 x 17,5 x 5,5 cm
• Brüt ağırlık: 0,1985 kg
• Net ağırlık: 0,0945 kg
• Dara ağırlığı: 0,1040 kg
• EAN: 69 23410 70903 2
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Teșhir amaçlı

Dıș Karton
• Brüt ağırlık: 0,7525 kg
• Dıș karton (L x G x Y): 21 x 15,3 x 19,3 cm
• Net ağırlık: 0,2835 kg
• Dara ağırlığı: 0,4690 kg
• EAN: 87 12581 59559 3
• Kutudaki paket sayısı: 3
•
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