
 

 

Philips
Kuulokkeet ja mikrofoni

40 mm:n elementit / suljettu 

takaosa

Korvat peittävät

SHX50
Tunne basso, näe rytmi.

Philips HX5 -kuulokkeilla 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 8 tuntia tehokasta LED-valoa

Sytytä basso
• Neodyymielementit tuottavat täyteläisen basson ja upean äänen

Kestävä muotoilu
• Erittäin kestävä ja vankka rakenne
• Kuminen johto takaa huippukestävyyden
• Lujatekoinen ja miellyttävä kuulokesanka



 Kirkkaat LED-valot

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

LED-painike

Voit hallita musiikin näkyvyyttä helposti vasemmassa 
kuulokkeessa olevalla LED-aktivointipainikkeella.

Pitkä toistoaika

Jopa 8 tuntia tehokasta LED-valoa

Tehokkaat neodyymielementit

40 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.

Lujatekoinen kuulokesanka

Lujatekoisen kuulokesangan pehmeä sisätyyny lisää 
käyttömukavuutta.

Kestävä kuminen johto
Kuminen johto takaa huippukestävyyden
SHX50/00

Tekniset tiedot
Ääni
• Akustinen järjestelmä: suljettu
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Impedanssi: 32 ohmia
• Enimmäisteho: 40 mW
• Herkkyys: 105 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
• Taajuusvaste: 8 - 23 000 Hz

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

Lisätarvikkeet
• USB-johto

Virta
• Akkujen lukumäärä: 1 (kiinteä)
• Akun/pariston tyyppi: Litiumpolymeeri

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 1,5 kg
• GTIN: 1 69 25970 70805 7
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 31,3 x 20,6 x 23,4 cm
• Nettopaino: 0,78 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Taara: 0,72 kg

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,5 x 21,5 x 10 cm
• EAN: 69 25970 70805 0
• Kokonaispaino: 0,41 kg
• Nettopaino: 0,26 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
• Taara: 0,15 kg
• Hyllysijoitustyyppi: Ripustus
•
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