
 

 

Philips
Mikrofonlu kulaklık

40 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü

SHX50
Bas gücünü hissedin, ritmi 

gözlerinizle görün.
Philips HX5 kulaklık, sadece bası hissetmenize olanak sağlamakla kalmaz, gözlerinizle 
görmenizi de sağlar. Müziğiniz görsel olarak da karşınızdadır. Partiler için tasarlandı! Yanıp 
sönen LED kulaklığınızla partinin yıldızı ve merkezi olun.

Müziğinize hareket katın
• Güçlü LED, müziğinizin ritmine ayak uydurur
• LED düğmesiyle müziğin görünürlüğünü kontrol edin
• 8 saate kadar güçlü LED ıșık

Baslarınızı canlandırın
• Neodimyum sürücüler derin bas ve güçlü ses sunar

Güçlü tasarım
• Üstün dayanıklılık ve sağlamlık
• Ekstra dayanıklılık için kauçuk kablo
• Sağlam olduğu kadar rahat olan baș bandı



 Parlak LED'ler

Müziğinizin ritmine ayak uyduran güçlü LED ile sesi 
hem görebilir hem de duyabilirsiniz. İlk defa 
müziğinizi görsel olarak paylașabilirsiniz.

LED düğmesi

Sol tarafta bulunan LED aktivasyon düğmesiyle 
müziğin görünürlüğünü kolayca kontrol edin.

Uzun oynatma süresi

8 saate kadar güçlü LED ıșık

Güçlü neodimyum sürücüler

40 mm neodimyum sürücüler derin bas sunarak 
müziğinizin nabzını yükseltir. En küçük ayrıntıları bile 
ileterek geniș dinamik aralıklı, yüksek tanımlı ses 
sunar.

Sağlam yapı

Sağlamlık ve dayanıklılık düșünülerek geliștirilen bu 
kulaklıklar size güçlü ve bozulmaz bir görünüm ve his 
verir.

Sağlam baș bandı

Sağlam baș bandı, maksimum rahatlık için yumușak 
bir iç baș bandı yastığına sahiptir.

Dayanıklı kauçuk kablo
Ekstra dayanıklılık için kauçuk kablo
SHX50/00

Teknik Özellikler
Ses
• Akustik sistem: kapalı
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Empedans: 32 ohm
• Maksimum güç giriși: 40 mW
• Hassasiyet: 105 dB
• Hoparlör çapı: 40 mm
• Frekans tepkisi: 8 - 23.000 Hz

Bağlantı
• Kablo Bağlantısı: tek taraflı
• Kablo uzunluğu: 1,2 m
• Konektör: 3,5 mm
• Konektör kaplaması: nikel kaplama
• Kablo tipi: bakır

Aksesuarlar
• USB kablosu

Güç
• Pil sayısı: 1 (dahili)
• Pil tipi: Lityum polimer

Dıș Karton
• Brüt ağırlık: 1,5 kg
• GTIN: 1 69 25970 70805 7
• Dıș karton (L x G x Y): 31,3 x 20,6 x 23,4 cm
• Net ağırlık: 0,78 kg
• Ambalaj sayısı: 3
• Dara ağırlığı: 0,72 kg

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

19,5 x 21,5 x 10 cm
• EAN: 69 25970 70805 0
• Brüt ağırlık: 0,41 kg
• Net ağırlık: 0,26 kg
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Karton
• Dara ağırlığı: 0,15 kg
• Raf yerleșimi tipi: Asılabilir
•
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