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SBCHL145
Odolné a ľahké

Ľahké slúchadlá pre dlhšie používanie so vzduchovými prieduchmi pre bohatý a hlboký 
zvuk.

Vyrobený pre Vás a Váš životný štýl
• Posilnené pripojenie kábla zaručuje vysokú trvanlivosť
• Ľahký dizajn zdokonaľuje komfort pre predĺžené použitie.

Pre vynikajúci zážitok z hudby
• 30 mm reproduktor poskytuje veľký zvukový výkon
• Basové otvory umožňujú pohyb vzduchu pre dosiahnutie lepšieho zvuku



 Posilnené pripojenie kábla
Jemné plastové časti na slúchadle znižujú napínanie 
kábla, chránia spoje a predchádzajú poškodeniu v 
dôsledku opakovaného ohýbania.

30 mm reproduktor
30 mm reproduktor je kompaktný, dokonale sa 
prispôsobí a je dostatočne veľký na poskytovanie 
ostrého, silného zvuku. Ideálna veľkosť zaručuje 
zážitok z neskresleného počúvania.

Vetracie otvory Bass Beat
Basové otvory umožňujú pohyb vzduchu pre 
dosiahnutie lepšieho zvuku s bohatými basmi.

Ľahký dizajn
Odolné a ľahké materiály s nízkou hmotnosťou na 
týchto slúchadlách Philips zvyšujú pohodlie pri dlhom 
nosení.
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Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 14 x 18,5 x 5,2 cm
• Hmotnosť: 0,065 kg

Zvuk
• Akustický systém: otvorený
• Typ magnetu: Feritový
• Hlasová cievka: medený
• Membrána: Mylarová kupola
• Frekvenčná odozva: 18 - 20 000 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Maximálny príkon: 100 mW
• Citlivosť: 96 dB
• Priemer reproduktora: 30 mm
• Typ: Dynamický

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: dvojité paralelné, symetrické
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm

• Vyhotovenie konektorov: pochrómované
• Typ kábla: medený

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 0,955 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 20,6 x 19 8 x 23,8 cm
• Hmotnosť netto: 0,39 kg
• Hmotnosť obalu: 0,565 kg
• EAN: 87 12581 49791 0
• Počet užívateľských balení: 6

Rozmery balenia
• Typ policového umiestnenia: Obidve
• Rozmery balenia (Š x V x H): 19,5 x 22 x 5,4 cm
• Hmotnosť brutto: 0,1265 kg
• Hmotnosť netto: 0,065 kg
• Hmotnosť obalu: 0,0615 kg
• EAN: 87 12581 49790 3
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Balenie blister
•
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