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Suara presisi, langsung pas

Dengan FloatingCushions yang mewah
Headphone datar yang bisa dilipat dengan badan ringan untuk kenikmatan luar biasa saat mendengarkan 

musik sambil beraktivitas. Speaker 40mm, dengan FloatingCushions mewah membuat earshell bisa 

diatur ke segala arah, menciptakan suara superior dan secara alami pas saat dikenakan

Diciptakan bagi Anda dan gaya hidup Anda
• Rasa pas yang nyaman dihasilkan memory-foam FloatingCushions yang mewah
• Earshell luar aluminium yang ringan tapi awet
• Bantalan telinga super lembut mengisolasi suara

Untuk kenikmatan musik luar biasa
• Driver speaker 40 mm menghasilkan performa suara luar biasa
• Audio presisi dari speaker superior

Dirancang untuk kemudahan Anda
• Mikrofon & tombol panggilan terpadu
• Sesuaikan suara dan tombol dari Philips Headset App

Selalu siap digunakan
• Kabel 1,2 m yang ideal untuk penggunaan luar ruangan
• Colokan berlapis emas 24k memastikan koneksi yang ekstra andal
• Portabilitas dengan desain lipat mendatar



 kabel 1,2 m
Panjang kabel yang ideal membuat Anda bisa 
meletakkan peranti audio di mana pun Anda inginkan.

Colokan berlapis emas 24k
Yakinlah bahwa lapisan logam mulia pada colokan 
akan memberikan koneksi yang lebih andal untuk 
audio berkualitas lebih baik.

Driver speaker 40 mm
Dengan driver speaker 40 mm, headphone ini 
menghasilkan suara sejernih kristal yang disertai 
dengan performa bass yang menghentak

Nyaman digunakan untuk waktu lama
Bantalan telinga super lembut yang mewah membuat 
Anda bisa memakai headphone selama mungkin 
tanpa rasa tidak nyaman.

FloatingCushions yang mewah
Desain FloatingCushions mewah inovasi baru untuk 
headphone Philips ini memungkinkan penyesuaian 
otomatis bantalan ke segala arah, tanpa konstruksi 
engsel C. Ini menghasilkan desain mulus yang 
menjamin stabilitas optimum dengan memberikan 
tekanan merata ke kepala dan telinga pengguna. 
Pengguna bisa memiliki cerita tersendiri mengenai 
kenyamanan dan rasa pas.

Desain aluminium yang awet
Aluminium ringan, kuat, dan memiliki tampilan yang 
melengkapi desain keren headphone.

Desain lipat mendatar
Headphone bisa dilipat hingga datar agar mudah 
dibawa dan disimpan saat tidak digunakan

Audio presisi
Driver superior mereproduksi kualitas audio presisi, 
sehingga memberikan bass yang dalam dan kaya serta 
treble sejernih kristal di setiap musik yang Anda 
dengarkan

Mikrofon terpadu
Dengan mikrofon dan tombol panggilan terpadu, 
Anda bisa menggunakan headset Philips untuk musik 
dan panggilan telepon dari ponsel. Nikmati 
menelepon bebas-genggam, sekaligus menerima dan 
mengakhiri panggilan telepon dengan mudah dari 
headset.

Penyesuaian Anda sendiri
Unduh Philips Headset App untuk menyesuaikan 
suara headset dan juga kontrol untuk Menjawab/
Menutup panggilan, Mainkan/Menjeda musik, 
Sesuaikan volume +/-, dan Ganti trek.
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Suara
• Respons frekuensi: 18 - 23.000 Hz
• Impedansi: 24 Ohm
• Kepekaan: 106 dB
• Diameter speaker: 40 mm
• Input daya maksimum: 50 mW

Kardus Luar
• Outer carton (L x L x T): 24,2 x 16,7 x 23 cm
• Outer carton (L x L x T): 9,5 x 6,6 x 9,1 inci
• Berat bersih: 0,4293 kg
• Berat bersih: 0,946 lb
• Berat kotor: 0,9701 kg
• Berat kotor: 2,139 lb
• Berat tara: 0,5408 kg
• Berat tara: 1,192 lb
• GTIN: 1 69 23410 71940 3
• Jumlah kemasan konsumen: 3

Dimensi kemasan
• Ukuran kemasan (L x T x D): 19,5 x 22,5 x 5 cm
• Ukuran kemasan (L x T x D): 7,7 x 8,9 x 2,0 inci

• Berat bersih: 0,1431 kg
• Berat bersih: 0,315 lb
• Berat kotor: 0,2467 kg
• Berat kotor: 0,544 lb
• Berat tara: 0,1036 kg
• Berat tara: 0,228 lb
• EAN: 69 23410 71940 6
• Jenis penempatan di rak: Keduanya
• Jumlah produk yang disertakan: 1
• Jenis kemasan: Kardus

Konektivitas
• Panjang kabel: 1,2 m
• Lapisan konektor: Berlapis emas 24k
• Mikrofon: Mikrofon terpasang

Dimensi produk
• Ukuran produk (L x T x D): 15,5 x 18,5 x 4,3 cm
• Ukuran produk (L x T x D): 6,1 x 7,3 x 1,7 inci
• Berat: 0,1431 kg
• Berat: 0,315 lb
•
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