
 

 

Philips
Kuulokkeet kannettavaan

SHM6600
Keskustele ja nauti

Kannettavan tietokoneen täydellinen kumppani
Nämä kuulokkeet ovat ihanteelliset paljon liikkuville ihmisille, jotka haluavat hyvää 
äänentoistoa. Akustinen kulmasäätö häivyttää ulkoiset äänet ja takaa erinomaisen 
kuuluvuuden. Erittäin herkkä mikrofoni välittää äänen selkeästi.

Todellinen kuuntelunautinto
• Akustiset kanavat takaavat paremman balanssin ja aidon äänimaailman
• Kuulokkeen akustinen kulmasäätö takaa tarkan äänentoiston
• Laadukas kohinanvaimennus ja erinomainen ääni hiljaisellakin äänellä.

Selkeää keskustelua aina
• Erittäin herkkä mikrofoni toistaa äänet kirkkaina

Sopii sinulle
• 3 vaihdettavaa kumista korvasuojusta takaavat täydellisen istuvuuden
• Pehmeät silikonityynyt istuvat miellyttävästi

Todella helppoa
• Kannettava pussi suojaa kuulokkeitasi



 Sopivat täydellisesti kaikkiin korviin
Voit valita kolmesta vaihdettavasta korvasuojuksesta 
mieleisesi näihin Philips-kuulokkeisiin. Koot 
vaihtelevat pienestä suureen, joten kaikenkokoisille 
korville löytyy varmasti sopiva.

Akustiset kanavat
Akustisten kanavien kautta kuulokkeen läpi kiertävä 
ilma parantaa korkeiden ja matalien äänien balanssia 
ja luo täyteläisen ja aidon kuuntelukokemuksen.

Kohdistettua ääntä
Kuulokkeen akustisen kulmasäädön suunnittelussa 
on otettu huomioon ihmisen korvakanavan muoto. 
Kaiuttimen ääniaallot ohjautuvat suoraan 
tärykalvoon, ja tuloksena on paras äänentoiston taso.

Laatua pienellä äänenvoimakkuudella
Sinun ei enää tarvitse nostaa kuuluvuutta meluisassa 
ympäristössä. Kuulokkeen akustinen kulmasäätö ja 
täydellisesti istuvat nappikuulokkeet vähentävät 
taustahälyä merkittävästi. Äänenlaatu pysyy korkeana 
myös hiljaisemmalla äänenvoimakkuudella, ja akun 
käyttöaika pitenee.

Pehmeät silikonityynyt
Pehmeät silikonityynyt istuvat korvaan hyvin ja ovat 
miellyttävät pitkässäkin käytössä
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Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 1,15 x 2,5 x 2,7 cm
• Paino: 0,027 kg

Muotoilu
• Tyyli: Nappikuuloke

Ääni
• Taajuusvaste: 6 - 23 500 Hz
• Impedanssi: 16 ohmia
• Enimmäisteho: 50 mW
• Herkkyys: 105 dB
• Mikrofonin herkkyys: 50 - 15000 Hz, -42+/-3 dB

Liitännät
• Johdon pituus: 2 m
• Liitin: 2 x 3,5 mm

Pakkauksen mitat
• Pakkaustyyppi: Dummy
• Hyllysijoitustyyppi: Dummy
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1

• EAN: 87 12581 49985 3
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,5 x 15 x 3 cm
• Kokonaispaino: 0,0625 kg
• Nettopaino: 0,027 kg
• Taara: 0,0355 kg

Sisäpakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 6
• EAN: 87 12581 49986 0
• Sisäpakkaus (P x L x K): 20 x 19 x 11 cm
• Kokonaispaino: 0,525 kg
• Nettopaino: 0,162 kg
• Taara: 0,363 kg

Ulompi pakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 24
• EAN: 87 12581 49987 7
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 41 x 22 x 26 cm
• Kokonaispaino: 2,43 kg
• Nettopaino: 0,648 kg
• Taara: 1,782 kg
•
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