Philips
Ακουστικά µε περιλαίµιο

SHS8200

Εξαιρετικά συµπαγές περιλαίµιο
Πραγµατικά αναδιπλούµενα
Οι µεγάλοι οδηγοί ηχείων 32mm και τα ανοίγµατα bass beat δηµιουργούν εντυπωσιακό
ήχο bass beat, ενώ το εξαιρετικά επίπεδο πτυσσόµενο περιλαίµιο είναι εύκολο στην
αποθήκευση και µεταφορά.
Μουσική στ' αυτιά σας
• Οδηγός ηχείου 32 χιλ. για υψηλή απόδοση ήχου
• Τα ανοίγµατα Bass Beat επιτρέπουν την κίνηση του αέρα για καλύτερο ήχο
• Μαγνήτης νεοδυµίου που βελτιώνει την απόδοση µπάσων και την ευαισθησία
• Απολαύστε βέλτιστη απόδοση στην κατηγορία τους & άριστη ποιότητα ήχου
• Επίχρυσο βύσµα 24k που εξασφαλίζει εξαιρετικά αξιόπιστη σύνδεση
Σχεδιασµένο να ταιριάζει σε σας και το στυλ σας
• Εξαιρετικά µαλακό ύφασµα για µέγιστη άνεση στην εφαρµογή
• Σχεδίαση µε περίγραµµα γύρω από το λαιµό, για άνετη προσαρµογή
• Ακουστικά µε εργονοµικό σχήµα που βελτιώνουν την άνεση του χρήστη
Πάντα έτοιµα
• Είναι επίπεδα όταν τα διπλώνετε για να χωράνε στην τσέπη σας
• Ενισχυµένη σύνδεση καλωδίου που εξασφαλίζει επιπλέον ανθεκτικότητα
• Το καλώδιο µονής πλευράς µειώνει το µπλέξιµο και βελτιώνει την άνεση
• Το καλώδιο 1,2 µέτρων είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο
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Ακουστικά µε περιλαίµιο
Προδιαγραφές

Κύρια σηµεία προϊόντος

Ήχος
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ακουστικό σύστηµα: Άνοιγµα
Τύπος µαγνήτη: Νεοδυµίου
Πηνίο φωνής: CCAW
∆ιάφραγµα: Mylar dome
Συχνότητα απόκρισης: 12 - 24 000 Hz
Αντίσταση: 24 ohm
Μέγιστη ισχύς: 100 mW
Ευαισθησία: 106 dB
∆ιάµετρος ηχείου: 32 χιλ.
Τύπος: ∆υναµική

Συνδεσιµότητα
•
•
•
•
•

Σύνδεση καλωδίων: Μονής πλευράς
Μήκος καλωδίου: 1,2 µ.
Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
Φινίρισµα βύσµατος: Επίχρυση 24 k
Τύπος καλωδίου: OFC

∆ιαστάσεις συσκευασίας

• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β):
12,5 x 23,2 x 3,2 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,056 κ.
• Μικτό βάρος: 0,14 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,084 κ.

Εξωτερική συσκευασία

• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ):
51 x 30 x 56 εκ.
• Καθαρό βάρος: 8,72 κ.
• Μικτό βάρος: 9,4 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,68 κ.

Εσωτερική συσκευασία

• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ):
24 x 13,5 x 26 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,84 κ.
• Μικτό βάρος: 1,09 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,25 κ.
•

Οδηγός ηχείου 32 χιλ.
Ο οδηγός ηχείου 32 χιλ. είναι ένα µικρό αλλά ισχυρό
στοιχείο για απόδοση ήχου χωρίς παραµορφώσεις, µε
οποιοδήποτε σήµα εισόδου.
Ανοίγµατα Bass Beat
Τα ανοίγµατα Bass Beat επιτρέπουν την κίνηση του αέρα
για καλύτερο ήχο µε βαθιά, πλούσια µπάσα.
Μαγνήτης νεοδυµίου
Το νεοδύµιο είναι το καλύτερο υλικό για την παραγωγή
ισχυρών µαγνητικών πεδίων που σηµαίνει µεγαλύτερη
ευαισθησία στο πηνίο φωνής, καλύτερη απόκριση
µπάσων και υψηλότερη ποιότητα ήχου.
Εξαιρετική ποιότητα ήχου
Σχεδιασµός για ηχητικό συντονισµό και διατάξεις
οδήγησης για υψηλή απόδοση που εξασφαλίζουν την
καλύτερη απόδοση ήχου στην κατηγορία τους.
Επίχρυσο βύσµα 24k
Αποκτήστε τη βεβαιότητα ότι το επίχρυσο φινίρισµα του
βύσµατος εξασφαλίζει πιο αξιόπιστη σύνδεση για
καλύτερη ποιότητα ήχου.
Εξαιρετικά µαλακό ύφασµα
Το εξαιρετικά µαλακό υλικό προσφέρει απαλή αίσθηση
στο δέρµα για µέγιστη άνεση στην εφαρµογή.
Σχεδίαση µε περίγραµµα
Άψογη εφαρµογή
Αυτά τα ακουστικά είναι σχεδιασµένα γύρω από το σχήµα
των αυτιών σας, για µεγαλύτερη άνεση και απόλαυση
όταν ακούτε για πολύ ώρα.
Πραγµατικά αναδιπλούµενα
Τα ακουστικά είναι σχεδιασµένα για να διπλώνουν και να
γίνονται πολύ επίπεδα, ώστε να χωράνε άνετα στην
τσέπη σας.
Ενισχυµένη σύνδεση καλωδίων
Ένα µαλακό τµήµα στο επικάλυµµα του αυτιού µειώνει
την καταπόνηση στο καλώδιο, προστατεύει τη σύνδεση
και αποτρέπει την πρόκληση ζηµιάς από το συνεχές
λύγισµα.
Καλώδιο µονής πλευράς
Το καλώδιο συνδέεται από τη µία µόνο πλευρά,
µειώνοντας σηµαντικά τον κίνδυνο µπλεξίµατος και
απλοποιώντας την περιέλιξη του καλωδίου προς
αποθήκευση.
Καλώδιο 1,2 µέτρων
Καλώδιο µε ιδανικό µήκος για να έχετε την ελευθερία να
τοποθετείτε τη συσκευή ήχου όπου θέλετε.
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