Philipsin
Niskasankakuulokkeet

SHS8200

Erittäin kompakti niskasanka
Litteät, kokoontaitettavat
Suuret 32 mm:n kaiutinelementit ja Bass Beat -ilma-aukot tuottavat uskomattoman
bassoäänen, ja erittäin litteää taitettavaa niskasankaa on helppo säilyttää ja kuljettaa.
Musiikkia korvillesi
• 32 millimetrin kaiutinelementti tuottaa erinomaisen äänen
• Bass Beat -ilma-aukkojen kautta kiertävä ilma parantaa äänenlaatua
• Neodyymimagneetti parantaa bassoäänen laatua ja herkkyyttä
• Luokkansa paras suorituskyky ja erinomainen äänenlaatu
• Erittäin luotettava kytkentä kullatulla (24k) liittimellä
Sovitettu sinulle ja sinun elämäntyyliisi
• Erittäin pehmeä kangas – äärimmäisen mukava käyttää
• Erityismuotoiltu, sopii käytettäväksi kaulan ympärillä
• Ergonomisesti suunnitellut mukavat kuulokkeet
Aina valmiina
• Mahtuvat litteiksi taitettuina helposti taskuun
• Kestävä johtoliitos pidentää käyttöikää
• Toispuolinen johto vähentää johtojen sotkeutumista
• 1,2 metrin johto sopii erinomaisesti ulkokäyttöön
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Niskasankakuulokkeet
Tekniset tiedot

Tärkeimmät ominaisuudet

Ääni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akustinen järjestelmä: Avoin
Magneettityyppi: Neodyymi
Puhekela: CCAW
Kalvo: Mylar-kalotti
Taajuusvaste: 12 - 24 000 Hz
Impedanssi: 24 ohmia
Enimmäisteho: 100 mW
Herkkyys: 106 dB
Kaiuttimen halkaisija: 32 mm
Tyyppi: Dynaaminen

Liitännät
•
•
•
•
•

Johtoliitäntä: Yksipuolinen
Johdon pituus: 1,2 m
Liitin: 3,5 mm stereo
Liittimen pinnoitus: 24 karaatin kultaus
Johtotyyppi: OFC

Pakkauksen mitat

• Pakkauksen mitat (L x K x S):
12,5 x 23,2 x 3,2 cm
• Nettopaino: 0,056 kg
• Kokonaispaino: 0,14 kg
• Taara: 0,084 kg

Ulompi pakkaus
•
•
•
•

Ulompi pakkaus (P x L x K): 51 x 30 x 56 cm
Nettopaino: 8,72 kg
Kokonaispaino: 9,4 kg
Taara: 0,68 kg

Sisäpakkaus
•
•
•
•

Sisäpakkaus (P x L x K): 24 x 13,5 x 26 cm
Nettopaino: 0,84 kg
Kokonaispaino: 1 09 kg
Taara: 0,25 kg

•

32 millimetrin kaiutinelementti
Pienestä 32 millimetrin koostaan huolimatta tämä
kaiutinelementti tuottaa tehokkaasti vääristymättömän
äänen millä tahansa syöttövirralla.
Bass Beat -ilma-aukot
Bass Beat -ilma-aukkojen kautta kiertävä ilma parantaa
äänenlaatua ja bassontoistoa.
Neodyymimagneetti
Neodyymi vahvistaa magneettikenttää, jolloin puhekelan
herkkyys, bassotoisto ja äänenlaatu paranevat.
Erinomainen äänenlaatu
Akustisesti optimoitu muotoilu ja laadukkaat elementit
tuottavat luokkansa parhaan äänen.
24k kullattu liitin
Kullattua liitintä käytettäessä kytkentä ja samalla myös
äänenlaatu ovat varmasti parhaat mahdolliset.
Erittäin pehmeä kangas
Kangas tuntuu erittäin pehmeältä ihoa vasten –
äärimmäisen mukava käyttää.
Erityismuotoilu
Miellyttävä istuvuus
Nämä kuulokkeet on suunniteltu korvan muodon
mukaisesti, joten niitä on erittäin miellyttävä käyttää
pitkäänkin kestävässä kuuntelussa.
Litteät, kokoontaitettavat
Kuulokkeet on suunniteltu siten, että ne voi taittaa
erittäin litteiksi. Ne mahtuvat näin hyvin taskuun.
Kestävä johtoliitos
Korvakuvun pehmeä muoviosa pienentää johtoihin
kohdistuvaa rasitusta, suojaa yhteyttä ja ehkäisee
toistuvien taivutusten aiheuttamia vaurioita.
Toispuolinen johto
Johto on kätevästi yhdistetty vain yhdeltä puolelta, joten
johto ei sotkeudu ja kelaaminen säilytystä varten on
helppoa.
1,2 metrin johto
Paras mahdollinen johtopituus. Soittimen voi sijoittaa
vapaasti minne tahansa.
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