
 

 

Philips
Kulak Kancalı Kulaklıklar

SHS8000
En üstün ses

En büyük rahatlık
Büyük rahatlıkla mükemmel sesin keyfini çıkarın. Bu kulak çengelleri, kulağınıza göre tam olarak 
ayarlanır ve yumuşak ancak güvenli bir temas sağlar. Üç kapak boyutu arasından seçim 
yapabilme olanağı mükemmel bir sızdırmazlık sağlar ve en iyi ses kalitesini mümkün kılar.

Mükemmel müzik keyfi için
• Mükemmel uyum, mükemmel ses için Son derece küçük ve etkin sürücü
• Daha düșük ses seviyelerinde daha iyi ses için pasif ses yalıtımı
• Turbo Bas size süper derinlikte ve dinamik bas sesleri verir
• Neodimyum mıknatıs, bas performansını ve hassasiyeti artırır
• 24k altın kaplama fiș sayesinde olağanüstü güvenilir bağlantı

Size ve yașam tarzınıza tam uyacak șekilde üretildi
• Rahat ve tam olarak oturabilmesi için esnek, kauçuk kulak çengelleri
• Her kulağa tam oturması için değiștirilebilir 3 lastik kulak kapağı
• Arka kablo çıkıșı konforu ve kolaylığı artırır

Her zaman yola çıkmaya hazır
• Daha güvenli șekilde oturması için çekiș engelleyici tasarım
• Dıșarıda kullanım için ideal olan 1,2m uzunluğunda kablo



 Son derece küçük ve etkin sürücü
Bu sayede düșük ses seviyelerinde dahi kulaklığınızın 
mükemmel ses kalitesinden faydalanabilir ve pil 
kullanım ömrünü uzatabilirsiniz.

Pasif ses yalıtımı
Kulaklarınıza mükemmel ve stabil bir șekilde oturan 
kulaklıklar, müzikten aldığınız keyfi azaltan arka 
plandaki istenmeyen gürültüleri engeller. Yani 
kulaklıkların üstün ses kalitesinden düșük ses 
seviyelerinde dahi faydalanırken pil kullanım 
ömrünün de uzamasını sağlar.

Turbo Bas
Benzersiz bas tasarımı, düșük frekanslı tonları 
kulaklarınıza yönlendirerek 'turbo' güçlendirir. 
Sonuçta müthiș gerçekçi ve dinleyeni daha fazla içine 
alan bir ses ortaya çıkar.

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.

24k Altın kaplama fiș
Fișteki kıymetli altın kaplama, daha iyi kalitede 
güvenilir bağlantı sağlanır ve rahat edersiniz.

Esnek kauçuk kulak çengelleri
Kauçuk kulak çengelleri, kaymaz tasarımlarıyla daha 
güvenli bir kullanım sunarak kulaklıkların saatler 
boyunca, konforlu bir biçimde yerinde kalabilmesini 
sağlar. Aktif kullanım için idealdirler.

Her kulağa tam oturur
Küçükten büyüğe, değiștirilebilir 3 kulak kapağıyla, 
kulaklarınıza tam oturacak bir çift kulaklık mutlaka 
vardır.

Arka kablo çıkıșı
Hoparlör kablosu boyun bandının arkasına yakılır, 
böylece orada olduğunu dahi güçlükle fark 
edebilirsiniz.

Çekiș engelleyici tasarım
Eșsiz tasarımı sayesinde sizi hareket ettiren ne olursa 
olsun kulaklılar güvenli ve rahat bir biçimde 
kulaklarınızın içinde kalacaktır. Kablo çekildiğinde bir 
araya toplanırlar.

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: CCAW
• Frekans tepkisi: 6 - 23 500 Hz
• Empedans: 16 Ohm
• Maksimum güç giriși: 50 mW
• Hassasiyet: 102 dB
• Hoparlör çapı: 10mm
• Tip: Dinamik

Bağlanabilirlik
• Kablo Bağlantısı: İki paralel, simetrik
• Kablo uzunluğu: 1,2 m
• Konnektör: 3,5 mm stereo
• Konnektör kaplaması: 24k Altın Kaplama
• Kablo tipi: OFC

İç Karton
• Brüt ağırlık: 0,59 kg
• İç karton (L x G x Y): 21,5 x 11,5 x 24,5 cm

• Net ağırlık: 0,42 kg
• Dara ağırlığı: 0,17 kg
• EAN: 87 10895 92020 9
• Ambalaj sayısı: 6

Dıș Karton
• Brüt ağırlık: 5,24 kg
• Dıș karton (L x G x Y): 42,3 x 26,3 x 53,5 cm
• Net ağırlık: 0,816 kg
• Dara ağırlığı: 4,424 kg
• EAN: 87 10895 92021 6
• Ambalaj sayısı: 48

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

10,3 x 22,3 x 3,2 cm
• Brüt ağırlık: 0,07 kg
• Net ağırlık: 0,017 kg
• Dara ağırlığı: 0,053 kg
• EAN: 87 10895 92018 6
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Plastik paket
•
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