
 

 

Philips
Ακουστικά με Noise 
Canceling

SHN7500
Ενεργή ακύρωση θορύβου

80% λιγότερος περιβάλλων θόρυβος
Τα προηγμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα με τον έξυπνο σχεδιασμό τους μειώνουν τον 
ανεπιθύμητο θόρυβο κατά 80% προσφέροντας απόλυτη ευχαρίστηση ακρόασης

Βέλτιστη ακρόαση σε θορυβώδες περιβάλλον
• Προηγμένα ηλεκτρονικά εξαλείφουν τον ανεπιθύμητο περιβάλλοντα θόρυβο
• Ο ακουστικός αγωγός υπό γωνία διοχετεύει ακριβή ήχο προς όλες τις κατευθύνσεις
• Ηχεία ρυθμισμένα για να απολαμβάνετε κάθε λεπτομέρεια και δυναμικό ήχο

Σχεδιασμένο να ταιριάζει σε σας και το στυλ σας
• 3 εναλλάξιμα ακουστικά καουτσούκ για βέλτιστη εφαρμογή σε κάθε τύπο αυτιού

Πάντα έτοιμα
• Προσαρμογέας για σύνδεση σε σύστημα ψυχαγωγίας αεροπλάνου
• Μετασχηματιστής με ακροδέκτες 3,5 - 6,35mm για κάθε συσκευή ήχου
• Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας αμέσως
• Θήκη μεταφοράς που προστατεύει τα ακουστικά όταν δεν τα χρησιμοποιείτε
• Το καλώδιο 1,2 μέτρων είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο
• Το εύκολα αποσπώμενο καλώδιο επιτρέπει κίνηση χωρίς μπέρδεμα στο αεροπλάνο



 Για τέλεια εφαρμογή σε κάθε τύπο 
αυτιού
Με δυνατότητα επιλογής μεταξύ 3 εναλλάξιμων 
ακουστικών, από μικρό μέχρι μεγάλο μέγεθος, 
σίγουρα κάποιο ζευγάρι θα ταιριάζει στα αυτιά 
σας.

Συμπ. μετασχηματιστής αεροπλάνου
Χρησιμοποιήστε τα δικά σας ακουστικά για να 
ακούσετε το σύστημα ψυχαγωγίας της πτήσης. Ο 
μετασχηματιστής απλά μετατρέπει τα τυπικά 
διπλά μονοφωνικά βύσματα σε στερεοφωνική 
υποδοχή ακουστικών.

Συμπ. μετασχηματιστής βύσματος ήχου
Με αυτόν το μετασχηματιστή μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σας στον 
εξοπλισμό, με βύσματα 3,5 ή 6,35 mm, για 
μεγαλύτερη επιλογή συσκευών ήχου.

Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία
Δεν χρειάζεται να αγοράσετε μπαταρίες για να 
αρχίσετε τη χρήση. Απλά τοποθετήστε τις 
συμπεριλαμβανόμενες μπαταρίες και ξεκινήστε!

Θήκη μεταφοράς
Αυτή η θήκη αποτελεί τον πιο άνετο τρόπο για να 
φροντίζετε τα ακουστικά σας και να αποφεύγετε 
το μπλέξιμο με τα καλώδια όταν δεν τα 
χρησιμοποιείτε.

Καλώδιο 1,2 μέτρων
Καλώδιο με ιδανικό μήκος για να έχετε την 
ελευθερία να τοποθετείτε τη συσκευή ήχου όπου 
θέλετε.
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Αξεσουάρ
• Βύσμα τροφοδοτικού: Ναι, 3,5-6,3 χιλ.
• Πρίζα αεροπλάνου: Ναι, 2 * 3,5 χιλ.
• Μπαταρία: Ναι, μπαταρία 1,5 V R03/AAA
• Θήκη: Συμπεριλαμβάνεται προστατευτική θήκη
• Καλώδια: Αποσπώμενο καλώδιο

Συνδεσιμότητα
• Μήκος καλωδίου: 1,2 μ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνικό 3,5 χιλ.
• Φινίρισμα βύσματος: Επίχρυση 24 k
• Τύπος καλωδίου: Χάλκινο

Ήχος
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Συχνότητα απόκρισης: 40-20000 Hz
• Μέγιστη ισχύς: 15 mW
• Ευαισθησία: 104 dB
• Διάμετρος ηχείου: 9 χιλ.

Εσωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 0,522 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

13 x 11,5 x 18 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,304 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,218 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 3,992 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

37 x 28 x 20,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,824 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 2,168 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

12,3 x 18,28 x 5,1 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,221 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,152 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,069 κ.
•
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