
 

 

Philips
Korvasankakuulokkeet

Musta

SHS8100
Sopii tarkasti

Tehokkaita kaiuttimia on nautinnollinen kuunnella
Nauti upeasta äänestä ja mukavuudesta. Käännettävät korvasangat mukautuvat korvaan 
pehmeästi mutta tukevasti. Voit valita kolmesta erikokoisesta korvatyynystä, joten kuuloke 
istuu aina tiiviisti ja takaa loistavan äänentoiston.

Huippuluokan musiikkinautintoja
• Todella pieni mutta tehokas kaiutinelementti istuu ja kuuluu hyvin
• Kohinanvaimennuksen avulla kuulet musiikin selvästi hiljempaakin
• Turbo Bass tuottaa todella syvät ja dynaamiset bassoäänet
• Erittäin luotettava kytkentä kullatulla (24k) liittimellä

Sovitettu sinulle ja sinun elämäntyyliisi
• Mukavat joustavat kumiset korvasangat pitävät kuulokkeet tiukasti korvassa
• 3 vaihdettavaa kumista korvasuojusta takaavat täydellisen istuvuuden
• Takaa lähtevä johto lisää käyttömukavuutta

Aina valmiina
• Vetoa poistava muotoilu takaa parhaan istuvuuden
• 1,2 metrin johto sopii erinomaisesti ulkokäyttöön



 Pieni mutta tehokas kaiutinelementti
Voit nauttia kuulokkeiden loistavasta äänenlaadusta 
alhaisemmalla äänenvoimakkuudella ja pidentää 
samalla paristojen käyttöikää.

Kohinanvaimennus
Kuulokkeet sopivat korvaan täydellisesti, joten 
taustaäänet eivät enää häiritse musiikinkuunteluasi. 
Näin voit nauttia kuulokkeiden erinomaisesta 
äänenlaadusta hiljaisemmalla äänenvoimakkuudella ja 
säästät samalla akkuja.

Turbo Bass
Ainutlaatuinen bassoaaltomuotoilu "turbolataa" 
matalat äänet ohjaamalla ne korvien suuntaan. 
Tuloksena on uskomattoman realistinen ja 
mukaansatempaava kuuntelunautinto.

24k kullattu liitin
Kullattua liitintä käytettäessä kytkentä ja samalla 
myös äänenlaatu ovat varmasti parhaat mahdolliset.

Joustavat kumiset korvasangat
Kumiset korvasangat eivät luista, istuvat tiiviisti ja 
miellyttävästi ja takaavat, että kuulokkeet pysyvät 
mukavasti päässä tuntejakin. Sopii aktiivikäyttöön.

Sopivat täydellisesti kaikkiin korviin
Voit valita kolmesta vaihdettavasta korvasuojuksesta 
mieleisesi näihin Philips-kuulokkeisiin. Koot 
vaihtelevat pienestä suureen, joten kaikenkokoisille 
korville löytyy varmasti sopiva.

Johto lähtee takaa
Kuulokkeiden johto lähteen keskeltä niskasangan 
takaa, niin että sitä tuskin huomaa.

Vetoa poistava
Ainutlaatuinen muotoilu toimii kaikissa olosuhteissa. 
Kuulokkeet pysyvät korvassa turvallisesti ja 
mukavasti. Kun johto venyy, kuulokkeet istuvat 
tiukemmin.

1,2 m johto
Paras mahdollinen johtopituus. Soittimen voi sijoittaa 
vapaasti minne tahansa.
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Ääni
• Akustinen järjestelmä: avoin
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Puhekela: CCAW
• Taajuusvaste: 9–24 000 Hz
• Impedanssi: 16 ohmia
• Enimmäisteho: 30 mW
• Herkkyys: 107 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 15 mm
• Tyyppi: Dynaamiset

Liitännät
• Johtoliitäntä: kaksi symmetristä rinnakkaisliitintä
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liitin: 3,5 mm
• Liittimen pinnoitus: kultaus
• Johtotyyppi: OFC

Sisäpakkaus
• Kokonaispaino: 0,179 kg
• Sisäpakkaus (P x L x K): 18 x 8,6 x 10,5 cm
• Nettopaino: 0,045 kg
• Taara: 0,134 kg

• EAN: 87 12581 52352 7
• Kuluttajapakkausten määrä: 3

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 1,707 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 38 x 19,3 x 25 cm
• Nettopaino: 0,36 kg
• Taara: 1,347 kg
• EAN: 87 12581 52351 0
• Kuluttajapakkausten määrä: 24

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• Kokonaispaino: 0,048 kg
• Nettopaino: 0,015 kg
• Taara: 0,033 kg
• EAN: 87 12581 52350 3
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 3,4 x 5 x 2,3 cm
• Paino: 0,015 kg
•
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