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 HiFi stereo kulaklık arıyorsanız, SHP 805 mükemmel çözümdür. 40 mm 
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Philips
HiFi Stereo Kulaklık

SHP805



 

Ses
• Akustik sistem: Açık
• Diyafram: Polyester uç
• Frekans tepkisi: 10 - 28 000 Hz
• Mıknatıs tipi: Ferrit
• Maksimum güç girişi: 1500 mW
• Hoparlör çapı: 40
• Ses bobini: CCAW
• Hassasiyet: 104
• Özdirenç: 32
• Tip: Neodimyum

Bağlanılabilirlik
• Kablo Bağlantısı: Tek taraflı
• Kablo uzunluğu: 3 m
• Konektör: 3,5 ve 6,3 mm stereo
• Konektör kaplaması: 24k Altın Kaplama
• Kablo tipi: OFC
• Çıkarılabilir kablo: N

Aksesuarlar
• Adaptör girişi: 3,5-6,3 mm
•

HiFi Stereo Kulaklık
  

Teknik Özellikler

Yayın tarihi 2008-10-31

Sürüm: 1.0.3

12 NC: 9082 100 03925
EAN: 87 10895 86646 0

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden 
değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips 
Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com
SHP8

Ürün öz

40 mm h
40 mm hop
bileşik myla
hassas ama
bir bozulma

Ergonom
Ergonomik 
rahat bir ot
sağlayarak 

Kolay aya
Kolayca aya
kulağınız ar
kurarak op

3m kablo
Kullanışlı ka
serbestçe ç

Tek taraf
Kablo sıkınt
bağlanmıştı
kulaklığın k
kolaylaştırıl
05/00

ellikleri

oparlör sü
arlör sürüc
r malzeme
 yine de gü
 yoktur.

ik şekilli y
kulak yastığ
uruş ve ses
daha iyi ba

rlanabilir
rlanabilen 
asında yak
timum perf

blo uzunlu
evrede dola

lı kablo
ı yaratmaya
r. Böylece k
aldırılması i
mıştır.
rücüsü
üsünde kullanılan ses elemanı 
den yapıldığından, son derece 
çlüdür ve verdiği seste duyulabilir 

astıklar
ı şekli ve lüks malzemeler daha 

in dışarı daha az sızmasını 
s performansı sağlar.

 kafa bandı
mekanizma, kulak yastığıyla 
ın ve uyumlu bir akustik köprü 
ormans sağlar.

ğu, kulaklığınızı kullanırken 
şmanızı kolaylaştırır.

cak şekilde tek taraftan 
ablo karışması riski azaltılmış ve 
çin kablonun sarılması 

http://www.philips.com

