
 

 

Philips
HiFi Stereo Kulaklıklar

SHP8500
Dinamik HiFi ses performansı

HiFi
Neodimyum hoparlör sürücüleriyle dinamik ses performansı sunan rahat ve tam 
ayarlanabilir hoparlörler

Mükemmel dinleme deneyimi
• 40mm hoparlör sürücüsü, seste bozulma olmaksızın güçlü ses verir
• Ses kalitesini optimize etmek için, bütün kulak örtülür
• Yüksek kalitede Doğrusal Kristal Oksijensiz Bakır kablo

Üzerinizde tașırken varlığını unutacaksınız!
• Rahat yastıklar, takma rahatlığını ve bas sesleri artırır
• Kolay ayarlanabilir kafa bandı optimum uyum ve rahatlığı sağlar

Her zaman hazır
• 3m uzunluğunda kablo, kulaklıklarla kullanmak için idealdir
• Tek taraflı kablo, karıșıklığı azaltır ve rahatlığı artırır
• Son derece güvenilir bir bağlantı için altın kaplama adaptör



 3m kablo
Kullanıșlı kablo uzunluğu, kulaklığınızı kullanırken 
serbestçe çevrede dolașmanızı kolaylaștırır.

40 mm hoparlör sürücüsü
40 mm hoparlör sürücüsünde kullanılan ses elemanı 
bileșik mylar malzemeden yapıldığından, son derece 
hassas ama yine de güçlüdür ve verdiği seste 
duyulabilir bir bozulma yoktur.

Ergonomik șekilli yastıklar
Ergonomik kulak yastığı șekli ve lüks malzemeler 
daha rahat bir oturuș ve sesin dıșarı daha az sızmasını 
sağlayarak daha iyi bas performansı sağlar.

Tek taraflı kablo
Kablo sıkıntı yaratmayacak șekilde tek taraftan 
bağlanmıștır. Böylece kablo karıșması riski azaltılmıș 
ve kulaklığın kaldırılması için kablonun sarılması 
kolaylaștırılmıștır.

Kolay ayarlanabilir kafa bandı
Kolayca ayarlanabilen mekanizma, kulak yastığıyla 
kulağınız arasında yakın ve uyumlu bir akustik köprü 
kurarak optimum performans sağlar.
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Ses
• Akustik sistem: Açık
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Frekans tepkisi: 10 - 28 000 Hz
• Empedans: 32 Ohm
• Maksimum güç giriși: 1500 mW
• Hassasiyet: 106 dB
• Hoparlör çapı: 40 mm

Bağlanılabilirlik
• Kablo Bağlantısı: Tek taraflı
• Kablo uzunluğu: 3 m
• Konnektör kaplaması: Altın kaplama

Aksesuarlar
• Adaptör giriși: Altın kaplama 3,5-6,3 mm adaptör 

fiși
• Velcro kablolu boyunluk: Velcro kablolu boyunluk 

birlikte verilmektedir

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

23,5 x 30,1 x 11 cm
• Brüt ağırlık: ,56 kg
• Net ağırlık: ,29 kg
• Dara ağırlığı: ,27 kg

Dıș Karton
• Brüt ağırlık: 9,8 kg
• Dıș karton (L x G x Y): 52,8 x 38,5 x 61,1 cm
• Net ağırlık: 3,48 kg
• Dara ağırlığı: 6.32 kg

İç Karton
• Brüt ağırlık: 2,06 kg
• İç karton (L x G x Y): 34,5 x 25 x 28 cm
• Net ağırlık: 1.68 kg
• Dara ağırlığı: ,38 kg
•
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