
 

 

Philips
Boyun Bantlı Kulaklıklar

SHS390
Dengeli Ses

kıvrımları izleyen boyun bandı
Dinamik bas sesli boyun bandı kulaklık.

Kulaklarınıza dolan müzik
• 32mm hoparlör sürücüsü yüksek ses performansı sunar
• Bass beat vent'ler, daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar
• Neodimyum mıknatıs, bas performansını ve hassasiyeti artırır

Size ve yașam tarzınıza tam uyacak șekilde üretildi
• Kulak yastıkları, takma rahatlığını ve bas tepkisini artırır
• Tek taraflı kablo, karıșıklığı azaltır ve rahatlığı artırır

Her zaman yola çıkmaya hazır
• Dıșarıda kullanım için ideal olan 1,2m uzunluğunda kablo



 32 mm hoparlör sürücüsü
32 mm hoparlör sürücüsü, her türlü giriș gücünde, 
bozulmasız ses verebilen kompakt ama güçlü bir 
elemandır.

Bass Beat vent sistemi
Bass beat vent'ler, derin ve zengin baslara sahip daha 
iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar.

Neodimyum mıknatıs
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek 
hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas 
tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak 
için en iyi malzemedir.

Rahat kulak yastıkları
Kulak yastıklarının özel șekli ve kullanılan lüks 
malzemeler, mükemmel uyum ve maksimum konfor 
sağlar. Ses sızıntılarını önler ve bas performansını da 
artırır. Kulak yastıkları, insan kulağının çevresindeki 
bölgeye mükemmel oturacak șekilde 
biçimlendirilmiștir.

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

1,2 metre kablo
Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren 
ideal kablo uzunluğu.
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Ses
• Akustik sistem: Açık
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Diyafram: Mylar dome
• Ses bobini: Bakır
• Frekans tepkisi: 12 - 22 000 Hz
• Empedans: 24 Ohm
• Maksimum güç giriși: 100 mW
• Hassasiyet: 102 dB
• Hoparlör çapı: 32 mm
• Tip: Dinamik

Bağlanabilirlik
• Kablo Bağlantısı: İki paralel, asimetrik
• Kablo uzunluğu: 1,2 m
• Konnektör: 3,5 mm stereo
• Konnektör kaplaması: Nikel kaplama
• Kablo tipi: Bakır

İç Karton
• Brüt ağırlık: 1,265 kg
• İç karton (L x G x Y): 38 x 19,5 x 24,5 cm

• Net ağırlık: 0,887 kg
• Dara ağırlığı: 0,378 kg
• EAN: 87 10895 87985 9
• Ambalaj sayısı: 6

Dıș Karton
• Brüt ağırlık: 11,06 kg
• Dıș karton (L x G x Y): 75,9 x 41 x 51,9 cm
• Net ağırlık: 2.208 kg
• Dara ağırlığı: 8,852 kg
• EAN: 87 10895 87986 6
• Ambalaj sayısı: 48

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

17,5 x 23,7 x 5,7 cm
• Brüt ağırlık: 0,148 kg
• Net ağırlık: 0,046 kg
• Dara ağırlığı: 0,102 kg
• EAN: 87 10895 87890 6
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Plastik paket
•
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