
 

 

Philips Performance
Căști cu microfon

Difuzoare de 8 mm/design închis

Intraauriculare

PRO1000BK
Sunet de înaltă fidelitate

Căştile Philips Performance PRO1000 oferă sunet de înaltă rezoluţie cu confort şi 
comoditate. Difuzoarele puternice, designul ergonomic elegant şi capacele auriculare 
personalizate se îmbină pentru a asigura o experienţă confortabilă şi captivantă.

Sunet de înaltă performanţă
• Hi-Res Audio reproduce muzica în cea mai pură formă
• Difuzoarele puternice de 8,6 mm oferă detalii precise și echilibrate
• Izolarea pasivă a zgomotului blochează zgomotul pentru audiţie superioară

Confort superior
• Tubul sonor oval asigură o fixare ergonom. și confortab.
• 3 dimensiuni de capace auriculare pentru o potrivire personalizată perfectă
• Finisaj lucios metalizat în vid care oferă protecţie suplimentară

Confort
• Comutaţi între muzică și apeluri cu microfonul și comanda pe line
• Husă protectoare pentru stocarea căștilor atunci când nu le folosiţi



 3 dimensiuni de capace auriculare
Capacele auriculare sunt disponibile în 3 mărimi – 
mici, medii și mari – pentru o potrivire personalizată 
și perfectă.

Design ergonomic
Căștile PRO1000 au un tub sonor oval care asigură 
confort ergonomic sporit, potrivindu-se pe forma 
reală a urechii purtătorului.

Apeluri handsfree
Telecomanda ușor de utilizat îţi permite să redai/să 
întrerupi melodii, precum și să preiei apeluri printr-
o simplă apăsare de buton.

Hi-Res Audio
Descoperă noi niveluri de detalii și claritate în muzica 
ta cu sistemul audio de înaltă rezoluţie. Sunet pur, de 
mare precizie îmbunătăţit pentru orice format de 
muzică. Aceste căști respectă standardele stricte 
necesare pentru marcajul de calitate Hi-Res Audio.

Finisaj lucios metalizat
Acoperite cu un finisaj lucios metalizat în vid de înaltă 
calitate, pentru o protecţie suplimentară a suprafeţei.

Izolarea zgomotului
Folosind un design acustic închis, căștile PRO1000 
blochează zgomotul ambiental și oferă sunet 
excelent, cu o izolare pasivă îmbunătăţită a 
zgomotului pentru a te cufunda mai adânc în muzica 
ta.

Difuzoare puternice
Căștile Philips Performance PRO1000 au difuzoare 
puternice de 8,6 mm care produc un sunet precis și 
echilibrat și un bas intens.

Husă de protecţie
Husă protectoare pentru stocarea căștilor atunci 
când nu le folosiţi
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Sunet
• Sistem acustic: Închis
• Diafragmă: PET
• Impedanţă: 32 Ohm
• Tip magnet: Neodim
• Bobină: Cupru
• Sensibilitate: 103 dB
• Diametru difuzor: 8,6 mm
• Putere maximă de intrare: 30 mW
• Gamă de frecvenţe: 7 - 40.000 Hz

Conectivitate
• Conector: 3,5 mm stereo
• Tip cablu: OFC
• Conexiune prin cablu: paralelă dublă, simetrică
• Lungime cablu: 1,2 m
• Finisaj conector: placat cu aur

Confort
• Gestionare apeluri: Răspuns/Încheiere apel

Accesorii
• Incluse: husă de protecţie

Design
• Culoare: Negru

Cutie interioară
• Greutate brută: 0,445 lb
• Greutate brută: 0,202 kg
• GTIN: 2 69 25970 71461 1
• Cutie interioară (L x L x Î): 18 x 9,7 x 10,5 cm
• Cutie interioară (L x L x Î): 7,1 x 3,8 x 4,1 inch
• Greutate netă: 0,106 lb
• Greutate netă: 0,048 kg
• Număr de ambalaje: 3

• Greutate proprie: 0,34 lb
• Greutate proprie: 0,154 kg

Cutie exterioară
• Greutate brută: 4,27 lb
• Greutate brută: 1,937 kg
• GTIN: 1 69 25970 71461 4
• Cutie exterioară (L x L x Î): 38 x 21,1 x 24,8 cm
• Cutie exterioară (L x L x Î): 15 x 8,3 x 9,8 inch
• Greutate netă: 0,847 lb
• Greutate netă: 0,384 kg
• Număr de ambalaje: 24
• Greutate proprie: 3,424 lb
• Greutate proprie: 1,553 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 9,5 x 17,5 x 3 cm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

3,7 x 6,9 x 1,2 inch
• EAN: 69 25970 71461 7
• Greutate brută: 0,121 lb
• Greutate brută: 0,055 kg
• Greutate netă: 0,016 kg
• Greutate netă: 0,035 lb
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Greutate proprie: 0,039 kg
• Greutate proprie: 0,086 lb
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 4 x 4 x 8 cm
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 1,6 x 1,6 x 3,1 inch
• Greutate: 0,035 lb
• Greutate: 0,016 kg
•
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