
 

 

Philips
Melua vaimentavat 
nappikuulokkeet

SHN2500
70 % vähemmän taustamelua

Aktiivinen melunvaimennus
Nämä melua vaimentavat nappikuulokkeet vähentävät aktiivisesti epätoivottua taustamelua 
jopa 70 %. Voit valita kolmen kokoisista korvatyynyistä, jotta kuulokkeet istuvat mukavasti ja 
eristävät taustaäänet täydellisesti. Sopii käytettäväksi esimerkiksi lentokoneissa ja junissa.

Ihanteellinen kuunteluelämys hälinässäkin
• Kompakti tekniikka poistaa 70 % häiritsevästä melusta
• Täydellinen istuvuus luo täydellisen äänen

Sopii sinulle
• Voit pitää kuulokkeita kätevästi kaulassa
• 3 vaihdettavaa kumista korvasuojusta takaavat täydellisen istuvuuden
• Ei raskasrakenteista ohjausyksikköä

Aina valmiina
• Sovitin lentokoneessa käytettävää viihdejärjestelmää varten
• 3,5 / 6,35 mm:n sovitin käy kaikenlaisiin äänentoistolaitteisiin
• 1,2 metrin johto sopii erinomaisesti ulkokäyttöön



 Vaimentaa 70 % melusta
Kohinanvaimennustekniikka mahdollistaa 
kuulokkeiden käyttämisen meluisissa ympäristöissä 
pienilläkin äänenvoimakkuuksilla. Se poistaa 
tehokkaasti etenkin alataajuuksia, kuten 
lentokoneiden ääniä, joten rauhallista musiikkia on 
mukava kuunnella vaikka lennolla, junamatkalla tai 
muussa vastaavassa paikassa ilman ikäviä taustaääniä. 
Kohinanvaimennustekniikka kumoaa vaimennettavan 
äänen luomalla aaltomuodon, joka on 
vaimennettavan äänen vastakkainen aaltomuoto.

Täydellinen istuvuus
Kun kuuloke istuu korvaan täydellisesti, häiritsevä 
taustamelu vähenee merkittävästi. Kuulokkeiden 
erinomaiset melua vaimentava ominaisuudet estävät 
häiritsevän melun kuulumisen läpi ja takaavat 
huippuluokan äänentoiston alhaisissakin 
äänenvoimakkuuksissa.

Kaulahihnamalli
Kätevin tapa käyttää kaulahihnaan on pujottaa se 
pään yli ja ripustaa ohjausyksikkö niskan takaa. 
Kiinteä kaapelipidike antaa lisätukea.

Sopivat täydellisesti kaikkiin korviin
Voit valita 3 vaihdettavasta korvasuojuksesta. Koot 
vaihtelevat pienestä suureen, joten kaikenkokoisille 
korville löytyy varmasti sopiva.

Pieni ohjausyksikkö
Pienikokoiset elektroniikkaosat on pakattu 
näppärästi erikoismalliseen pieneen ohjausyksikköön

Sisältää lentokonesovittimen
Lentokoneessa näytettäviä elokuvia ja muuta 
viihdettä voi kuunnella omilla kuulokkeilla. Sovitin 
muuntaa kaksoismonoliittimet 
stereokuulokeliittimiksi.

Sisältää ääniliittimen sovittimen
Tämä sovitin mahdollistaa kuulokkeiden käyttämisen 
laitteissa, joiden liitinkoko on 3,5 tai 6,35 millimetriä. 
Kuulokkeet ovat näin yhteensopivat lähes kaikkien 
äänentoistolaitteiden kanssa.

1,2 m johto
Paras mahdollinen johtopituus. Soittimen voi sijoittaa 
vapaasti minne tahansa.
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Ääni
• Akustinen järjestelmä: avoin
• Aktiivinen kohinanvaimennus: 50–1500 Hz, yli 

10 dB, 300 Hz
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Taajuusvaste: 40 - 20 000 Hz
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Enimmäisteho: 15 mW
• Herkkyys: 102 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 9 mm
• Impedanssi: 72 ohmia
• Tyyppi: Dynaaminen
• Puhekela: kupari
• Kohinanvaimennus: ~10 dB (300 Hz)

Liitännät
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liitin: 3,5 mm
• Liittimen pinnoitus: kromattu
• Johtotyyppi: OFC

Lisätarvikkeet
• Sovitinpistoke: 3,5–6,3, 2 x 3,5 mm
• Akku: 1,5 V R03/AAA

Sisäpakkaus
• Kokonaispaino: 0,557 kg
• Sisäpakkaus (P x L x K): 13,5 x 12,5 x 26 cm
• Nettopaino: 0,117 kg
• Taara: 0,44 kg
• EAN: 87 10895 97123 2
• Kuluttajapakkausten määrä: 3

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 4,456 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 28,5 x 26 x 51,5 cm
• Nettopaino: 0,936 kg
• Taara: 3,520 kg
• EAN: 87 10895 97124 9
• Kuluttajapakkausten määrä: 24

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 12,5 x 23,2 x 3,4 cm
• Kokonaispaino: 0,131 kg
• Nettopaino: 0,039 kg
• Taara: 0,092 kg
• EAN: 87 10895 97122 5
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Blister-pakkaus
•
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