
 

 

Philips
Sankakuulokkeet

Joustava sanka

SHL9560
Kirkas ääni

Itsestään säätyvä sisäsanka
Nauti puhtaan äänentoiston selkeistä korkeista äänistä, syvästä bassosta ja 
kohinanvaimennuksesta. Vahva polymeerisanka on erittäin joustava ja särkymätön. 
Pehmustetun ja itsestään säätyvän sisäsangan kosketus on mukava kuin halaus.

Musiikkia korvillesi
• Särötön ääni 40 millimetrin kaiutinohjaimella
• Suljettu kuulokemalli häivyttää ympäristön äänet
• Luokkansa paras suorituskyky ja erinomainen äänenlaatu

Sopii sinulle
• Korvatyynyt parantavat käyttömukavuutta ja bassotaajuuksien vastetta

Aina valmiina
• 1,2 metrin johto sopii erinomaisesti ulkokäyttöön
• Kannettava pussi suojaa kuulokkeitasi

Suunniteltu sinua varten
• Joustava, kestävä kuulokesanka
• Itsestään säätyvä sisäsanka asettuu mukavasti



 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.

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

Mukana kantopussi
Suojaa kuulokkeesi ja estä johtoja sekoittumasta tällä 
kätevällä pehmeällä pussilla.

Miellyttävät korvatyynyt
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.

Joustava, kestävä kuulokesanka
Ulkona pidettävien kuulokkeiden on kestettävä 
kolhuja ja kovaa käyttöä kaikissa tilanteissa. Kovia 
materiaaleja ei kuitenkaan ole mukava käyttää. Tämä 
kuulokesanka on valmistettu vahvasta polymeerista, 
joka on riittävän joustava, jotta sitä on mukava pitää. 
Sen voi jopa taittaa, eikä se murru tai muuta 
muotoaan.

Itsestään säätyvä sisäsanka
Sisäsanka asettuu automaattisesti pään mukaan, joten 
kuulokkeiden käyttäminen on aina mukavaa.
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Ääni
• Akustinen järjestelmä: avoin
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Puhekela: CCAW
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Taajuusvaste: 12 - 24 000 Hz
• Impedanssi: 32 ohmia
• Enimmäisteho: 50 mW
• Herkkyys: 105 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
• Tyyppi: Dynaaminen

Liitännät
• Johtoliitäntä: toispuolinen johto
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liitin: 3,5 mm
• Liittimen pinnoitus: kultaus
• Johtotyyppi: OFC

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,6 x 23,8 x 8,5 cm
• Kokonaispaino: 0,308 kg
• Nettopaino: 0,158 kg
• Taara: 0,15 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Laatikko
• EAN: 87 12581 49863 4

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 1,42 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 29 x 21,8 x 24,5 cm
• Nettopaino: 0,474 kg
• Taara: 0,946 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• EAN: 87 12581 53445 5
•
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