
 

 

Philips
Fülhorgos fejhallgató

SHS420
Kényelmes és biztos tartás

Minden fülre illeszkedő fülhurok
Az SHS420 könnyen állítható, kényelmes fülhurokkal rendelkezik, amely biztosan a helyén 
tartja a fejhallgatót. Ideális aktív, mozgékony embereknek. Tartósságához a neodímium 
hangsugárzó-meghajtók hangminősége társul.

Zene füleinek
• A basszuscső kihangsúlyozza a tiszta és valódi hangzást
• Élvezze az osztályelső termék optimális hangminőségét

Az Ön stílusához készült
• A 15 mm-es hangszóró driver optimális kényelmet nyújt viseléséhez
• Az ergonomikus fejhallgató növeli a felhasználó kényelmét

Mindig készen áll
• Az 1,2 m hosszúságú kábel ideális a szabadtéri használathoz
• Kényelmesen a fülében marad mozgás közben
• A különlegesen tartós tervezés meghosszabbítja a termék élettartamát



 Basszuscső
Annak köszönhetően, hogy az akusztikusan hangolt 
légcsatorna felerősíti a basszushangokat, csodálatos 
és igazi zenei élményben lesz része.

Kiváló hangminőség
Akusztikailag finomított design és kiváló minőségű, 
osztályában legjobb hangteljesítmény.

15 mm széles hangfal driver
Elég kicsi, hogy tökéletesen illeszkedjen, de elég nagy 
a torzításmentes hanghoz - a 15 mm-es driver ideális 
méretű az élvezetes zenehallgatáshoz.

kényelmes kialakítás
A fejhallgató a fülének megfelelő formára lett 
tervezve, hogy kényelmesebb legyen, és hosszabban 
tudja viselni.

1,2 méter hosszú kábel
Ideális hosszúságú kábel, amely több szabadságot 
nyújt a felhasználó számára, aki eldöntheti, hol 
kívánja viselni az audioeszközt.

Aktív használatra tervezték
Akár fut, vagy aktív szabadidős tevékenységet végez, 
ez a fejhallgató mindig kényelmesen a fülében marad.

Extra tartós
Mivel a terméket intenzív használatra és erős 
anyagokból tervezték, bízhat benne, hogy 
különlegesen hosszú lesz az élettartama.
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• Akusztikai rendszer: Nyitva
• Mágnes típusa: Neodímium
• Hangtekercs: Réz
• Membrán: Mylar kúpos
• Frekvenciaátvitel: 12 - 22 000 Hz
• Impedancia: 16 ohm
• Maximális energiabemenet: 15 mW
• Érzékenység: 100 dB
• Hangszóró átmérő: 15 mm
• Típus: Dinamikus

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: Két paralel, szimmetrikus
• Kábelhosszúság: 1,2 m
• Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó
• Csatlakozó kivitele: Nikkelezett
• Kábel típusa: OFC

Belső karton
• Bruttó tömeg: 0,53 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

23,3 x 18,8 x 11,3 cm
• Nettó tömeg: 0,372 kg
• Önsúly: 0,158 kg

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 9,67 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

48,7 x 41,1 x 49,4 cm
• Nettó tömeg: 1,728 kg
• Önsúly: 7,942 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

10 x 22 x 3 cm
• Bruttó tömeg: 0,062 kg
• Nettó tömeg: 0,018 kg
• Önsúly: 0,044 kg
•
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