
 

 

Philips
Kuulokkeet

8,6 mm:n elementit / puoliavoin 

takaosa

Nappikuuloke

SHX10
Tunne basso, näe rytmi.

Philips HX1 -nappikuulokkeilla et vain tunne basson voimaa vaan myös näet sen. Musiikki 
elää näissä kuulokkeissa – silminnähtävästi. Kerää katseita LED-kuulokkeilla, jotka tuovat 
valoa ja sykettä juhliin kuin juhliin.

Musiikin valoa
• Tehokas LED-valo sykkii musiikin tahtiin
• Voit hallita musiikin näkyvyyttä LED-painikkeella
• Jopa 6 tuntia tehokasta LED-valoa

Sytytä basso
• Neodyymielementit tuottavat täyteläisen basson ja upean äänen
• Bassorefleksiportti tehostaa bassoääniä

Kestävä muotoilu
• Erittäin kestävä ja vankka rakenne
• Kuminen johto takaa huippukestävyyden
• Voit valita 3 korvatyynyparista sopivimmat



 Kolme korvatyynyparia

Korvatyynyjä on kolmea kokoa – pieniä, 
keskikokoisia ja suuria – joten saat kuulokkeet 
istumaan itsellesi täysin sopivasti.

Bassorefleksiportti

Bassorefleksiportti päästää ilmaa ulos ja tuo 
bassoääniin lisää voimaa. Näin matalataajuiset äänet 
voidaan toistaa tehokkaammin.

Kirkkaat LED-valot

Tehokas LED-valo sykkii musiikin tahtiin, joten sekä 
näet että kuulet sen voiman. Ensimmäistä kertaa voit 
nyt jakaa kuuntelukokemuksen myös visuaalisesti.

Kestävä kuminen johto
Kuminen johto takaa huippukestävyyden

LED-painike
Voit hallita musiikin näkyvyyttä helposti johdon 
paristokotelossa olevan LED-liukupainikkeen avulla.

Pitkä toistoaika

Jopa 6 tuntia tehokasta LED-valoa

Neodyymielementit

8,6 mm:n neodyymielementit takaavat täyteläisen 
basson ja tuovat musiikin rytmin entistä paremmin 
esiin. Ne tuottavat erittäin tarkan äänen laajalla 
dynaamisella alueella ja toistavat pienimmätkin 
yksityiskohdat.

Kestävä rakenne

Nämä kuulokkeet on tehty kestämään. Jo 
kuulokkeiden vankka ulkoasu ja käyttötuntuma 
kertoo, että ne eivät rikkoudu helposti.
SHX10/00

Tekniset tiedot
Ääni
• Akustinen järjestelmä: Puoliavoin
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Impedanssi: 16 ohmia
• Enimmäisteho: 20 mW
• Herkkyys: 103 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 8,6 mm
• Taajuusvaste: 10 - 22 000 Hz

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

Virta
• Akkujen lukumäärä: 1 (kiinteä)
• Akun tyyppi: Litiumpolymeeri
• Akun paino: 1,8 g

Lisätarvikkeet
• USB-johto
•
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