
 

 

Philips
Kulak Kancalı Kulaklıklar

SHS420
Rahat ve güvenli

Tüm kulaklara uyan, ayarlanabilir kulak halkası
SBCHS420'deki kolay ayarlanabilir kulak halkaları, rahat kullanım sağlar ve kulaklıkları 
yerinde sabit tutar. Hareket halindeki aktif insanlar için ideal olan bu kulaklıklar, dayanıklılığı 
Neodimyum hoparlör sürücülerinin ses kalitesiyle birleştirir.

Kulaklarınıza dolan müzik
• Bas borusu, düșük frekanslı sesleri güçlendirip net ve gerçekçi bir ses sunar
• Sınıfında en iyi performansın ve optimum ses kalitesinin tadını çıkarın

Size ve yașam tarzınıza tam uyacak șekilde üretildi
• 15mm hoparlör sürücüsü, tașıma rahatlığını optimize eder
• Ergonomik olarak șekillendirilmiș kulaklık, kullanıcının rahatını artırır

Her zaman yola çıkmaya hazır
• Dıșarıda kullanım için ideal olan 1,2m uzunluğunda kablo
• Hareket halindeyken kulağınızda kalır
• Son derece dayanıklı yapısı, ürünün ömrünü uzatır



 Bas Borusu
Bas notaları güçlendiren akustik ayarlı hava kanalı 
sayesinde, mükemmel gerçekçiliğe sahip sesler dinler 
ve dinleme deneyiminin gerçek bir parçası olursunuz.

Mükemmel ses kalitesi
Akustik olarak ayarlanmıș tasarım ve yüksek kalitede 
sürücüler, sınıfında en iyi ses performansını 
garantiler.

15 mm hoparlör sürücüsü
Optimum tașıma rahatlığı için yeterince küçük ve 
keskin, bozulmaya uğramayan sesler vermek için 
yeterince büyük olan 15 mm hoparlör sürücüsü, 
dinleme keyfi için ideal boyuttadır.

Rahatça uyum
Bu kulaklık, uzun süre dinleme keyfini çıkartabilmeniz 
için daha fazla rahatlık sağlamak üzere, kulağınızın 
etrafının șekline uygun olarak tasarlanmıștır.

1,2 metre kablo
Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren 
ideal kablo uzunluğu.

Hareketli kullanım için tasarlanmıștır
İster koșun, ister bisiklete binin, ister hareketli bir 
eğlenceye katılın, bu kulaklık rahat șekilde kulağınızda 
kalır.

Son derece dayanıklı
Hoyrat kullanımı kaldıracak șekilde tasarlanmıș 
olması ve güçlü malzemelerden yapılmıș olması 
sayesinde, ürünün ekstra uzun bir ömre sahip 
olacağından emin olabilirsiniz.
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Ses
• Akustik sistem: Açık
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Ses bobini: Bakır
• Diyafram: Mylar dome
• Frekans tepkisi: 12 - 22 000 Hz
• Empedans: 16 Ohm
• Maksimum güç giriși: 15 mW
• Hassasiyet: 100 dB
• Hoparlör çapı: 15 mm
• Tip: Dinamik

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

İç Karton
• Brüt ağırlık: ,53 kg
• İç karton (L x G x Y): 23,3 x 18,8 x 11,3 cm
• Net ağırlık: ,372 kg
• Dara ağırlığı: 0,158 kg

Dıș Karton
• Brüt ağırlık: 9,67 kg
• Dıș karton (L x G x Y): 48,7 x 41,1 x 49,4 cm
• Net ağırlık: 1,728 kg
• Dara ağırlığı: 7,942 kg

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 10 x 22 x 3 cm
• Brüt ağırlık: ,062 kg
• Net ağırlık: 0,018 kg
• Dara ağırlığı: ,044 kg
•
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