
 

 

Philips Performance
Austiņas ar mikrofonu

8 mm skaļruņi/slēgta konstrukcija

Ausīs ievietojamas

PRO1000BK
Augstas kvalitātes skaņa

Philips Performance PRO1000 austiņas nodrošina augstas izšķirtspējas audio, komfortu un 
valkāšanas ērtumu. Spēcīgie skaļruņi, plānais ergonomiskais dizains un pielāgojamas ausu 
uzlikas kopā sniedz ērtības un ļauj gremdēties mūzikā.

Spēcīgs skanējums
• Hi-Res audio atskaņo mūziku vislabākajā kvalitātē
• Jaudīgi 8,6 mm skaļruņi atskaņo precīzi un sabalansēti
• Pasīva trokšņa izolācija bloķē troksni, uzlabojot klausīšanos

Nepārspējams komforts
• Ovāls skaņas kanāla ieliktnis ergonomiskam komfortam
• 3 austiņu uzgaļu izmēri individuālai, perfektai pielāgošanai
• Ar vakuumu uzklāts metāliski mirdzošs pārklājums sniedz papildu aizsardzību.

Lietošanas komforts
• Pārslēgšanās starp mūziku un zvaniem ar kontroles pogu un mikrofonu
• Aizsargsomiņa austiņu uzglabāšanai, kad tās netiek izmantotas



 3 austiņu uzgaļu izmēri
Ausu uzgaļi ir pieejami 3 izmēros – mazi, vidēji un lieli 
– personalizētam un ideālam valkāšanas komfortam.

Ergonomisks dizains
PRO1000 austiņām ir ovāli skaņas kanālu ieliktņi, kas 
nodrošina uzlabotu komfortu, jo atbilst valkātāja auss 
formai.

Brīvroku zvani
Ērta tālvadība sniedz iespēju atskaņot/pauzēt 
ierakstus un atbildēt uz zvaniem, vienkārši nospiežot 
pogu.

Hi-Res audio
Ar Hi-Res (augstas izšķirtspējas) audio atklājiet 
mūzikā jaunas detaļas un jaunas skaidra skanējuma 
dimensijas. Tīra, precīza skaņa jebkuram mūzikas 
formātam. Šīs austiņas atbilst striktajiem standartiem, 
kas nepieciešami Hi-Res audio kvalitātei.

Metāliski mirdzošs pārklājums
Ar vakuumu uzklāta augstas kvalitātes metāliski 
mirdzoša apdare virsmas papildu aizsardzībai.

Trokšņu izolācija
Izmantojot slēgtas konstrukcijas akustisko dizainu, 
PRO1000 austiņas neielaiž apkārtējo troksni un 
neizlaiž lielisko skaņu un ar uzlaboto pasīvo trokšņa 
izolāciju ļauj dziļāk gremdēties mūzikā.

Jaudīgi skaļruņi
Philips Performance PRO1000 austiņām ir jaudīgi 8,6 
mm skaļruņi, kas atskaņo precīzu, sabalansētu skaņu 
un bagātīgus basus.

Aizsargsomiņa
Aizsargsomiņa austiņu uzglabāšanai, kad tās netiek 
izmantotas
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Skaņa
• Akustiskā sistēma: Slēgta
• Membrāna: PET
• Pilnā pretestība: 32 omi
• Magnēta veids: Neodīms
• Skaļruņa spole: Varš
• Jutība: 103 dB
• Skaļruņa diametrs: 8,6 mm
• Maksimālā ieejas jauda: 30 mW
• Frekvenču diapazons: 7 - 40 000 Hz

Savienojamība
• Savienotājs: 3,5 mm stereo
• Vada tips: OFC
• Vada savienojums: divi paralēli, simetriski
• Vada garums: 1,2 m
• Savienotāja apdare: apzeltīts

Lietošanas komforts
• Zvanu pārvaldība: Atbildēt/beigt zvanu

Piederumi
• Iekļauts: aizsargsomiņa

Dizains
• Krāsa: Melna

Iekšējā kartona kaste
• Bruto svars: 0,445 lb
• Bruto svars: 0,202 kg
• GTIN: 2 69 25970 71461 1
• Inner carton (L x W x H): 18 x 9,7 x 10,5 cm
• Inner carton (L x W x H): 7,1 x 3,8 x 4,1 colla
• Neto svars: 0,106 lb
• Neto svars: 0,048 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3

• Taras svars: 0,34 lb
• Taras svars: 0,154 kg

Ārējā kartona kaste
• Bruto svars: 4,27 lb
• Bruto svars: 1,937 kg
• GTIN: 1 69 25970 71461 4
• Outer carton (L x W x H): 38 x 21,1 x 24,8 cm
• Outer carton (L x W x H): 15 x 8,3 x 9,8 colla
• Neto svars: 0,847 lb
• Neto svars: 0,384 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
• Taras svars: 3,424 lb
• Taras svars: 1,553 kg

Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 9,5 x 17,5 x 3 cm
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

3,7 x 6,9 x 1,2 colla
• EAN: 69 25970 71461 7
• Bruto svars: 0,121 lb
• Bruto svars: 0,055 kg
• Neto svars: 0,016 kg
• Neto svars: 0,035 lb
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
• Taras svars: 0,039 kg
• Taras svars: 0,086 lb
• Plauktā novietošanas veids: Abi

Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 4 x 4 x 8 cm
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

1,6 x 1,6 x 3,1 colla
• Svars: 0,035 lb
• Svars: 0,016 kg
•
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