
 

 

Philips
Baș bantlı kulaklıklar

Esnek baș bandı

SHL9560
Clear sound

Kendinden ayarlı iç baş bandı
Berrak ses ve net yüksek tonların, derin basların ve gürültü yalıtımının keyfini çıkarın. Son 
derece dayanıklı polimerden üretilen baş bandı esnektir ve kırılmaz. Yastıkları ve 
kendinden ayarlanabilir iç baş bandı sayesinde başınıza rahatça oturur.

Kulaklarınıza dolan müzik
• 40mm hoparlör sürücüsü, seste bozulma olmaksızın güçlü ses verir
• Kapalı tipte tasarımı ortamdaki gürültüyü önler
• Sınıfında en iyi performansın ve optimum ses kalitesinin tadını çıkarın

Sizi düșünerek üretildi
• Kulak yastıkları, takma rahatlığını ve bas tepkisini artırır

Her zaman yola çıkmaya hazır
• Dıșarıda kullanım için ideal olan 1,2m uzunluğunda kablo
• Tașıma çantası, kulaklığınızı kullanılmadığı zaman korur

Sizin için tasarlanmıștır
• Esnek, dayanıklı baș bandı
• Kendinden ayarlı iç baș bandı rahat bir oturuș 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.

Kapalı tipte tasarım
Mükemmel kalite için etrafınızdaki sesler tümüyle 
engellenirken, kulaklıktan gelen ses yalıtılmıș bir 
bölmede tutulur. Bu kulaklıkları canlı müzik veya 
kayıt seansları sırasında izleme ișlemleri için ideal 
yapan șey de budur.

Mükemmel ses kalitesi
Akustik olarak ayarlanmıș tasarım ve yüksek kalitede 
sürücüler, sınıfında en iyi ses performansını 
garantiler.

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

Tașıma çantası dahildir
Kulaklığınızı bu kullanıșlı yumușak çantaya koyarak 
koruyun ve kablosunun dolașmasını önleyin.

Rahat kulak yastıkları
Kulak yastıklarının özel șekli ve kullanılan lüks 
malzemeler, mükemmel uyum ve maksimum konfor 
sağlar. Ses sızıntılarını önler ve bas performansını da 
artırır. Kulak yastıkları, insan kulağının çevresindeki 
bölgeye mükemmel oturacak șekilde 
biçimlendirilmiștir.

Esnek, dayanıklı baș bandı
Dıș mekanda kullanılan kulaklıkların her türlü dıș 
etkiye, așınma ve yıpranmaya karșı dayanıklı olması 
gerekir. Ama sert malzemeden yapılan kulaklıklar çok 
da rahat değildir. Bu baș bandında mükemmel bir 
rahatlıkla takılabilen esnek ve sağlam, güçlü bir 
polimer kullanılmaktadır. Bükseniz bile kırılmaz ya da 
șekli bozulmaz.

Kendinden ayarlı iç baș bandı
İç baș bandı, kulaklığın bașınıza tam oturmasını sağlar. 
Bu mekanizma otomatik olarak kendi kendini ayarlar.
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Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 17 x 19,5 x 7,5 cm
• Ağırlık: 0,15 kg

Ses
• Akustik sistem: açık
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Ses bobini: CCAW
• Diyafram: Mylar dome
• Frekans tepkisi: 12 - 24 000 Hz
• Empedans: 32 ohm
• Maksimum güç giriși: 50 mW
• Hassasiyet: 105 dB
• Hoparlör çapı: 40 mm
• Tip: Dinamik

Bağlantı
• Kablo Bağlantısı: tek taraflı kablo
• Kablo uzunluğu: 1,2 m
• Konektör: 3,5 mm

• Konektör kaplaması: altın kaplama
• Kablo tipi: OFC

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

19,5 x 21,5 x 8,5 cm
• Brüt ağırlık: 0,47 kg
• Net ağırlık: 0,151 kg
• Dara ağırlığı: 0,319 kg
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Sahte
• EAN: 87 12581 49863 4

Dıș Karton
• Brüt ağırlık: 1,72 kg
• Dıș karton (L x G x Y): 29 x 21,8 x 25 cm
• Net ağırlık: 0,453 kg
• Dara ağırlığı: 1,267 kg
• Kutudaki paket sayısı: 3
• EAN: 87 12581 53445 5
•
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