
 

 

Philips
Słuchawki z nakładkami na 
uszy

SBCHS430
Dodatkowe basy

zapewniają potężny dźwięk
Ciesz się brzmieniem basów ze słuchawek z nakładkami na uszy zaprojektowanymi dla 
Twojej wygody, stabilności i wydajności.

Muzyka dla Twoich uszu
• 27- milimetrowy przetwornik głośnika zapewnia dobrą jakość dźwięku
• Otwory basowe zapewniają przepływ powietrza, zapewniając lepsze brzmienie
• Magnes neodymowy poprawia jakość basów i czułość

Pasują do Ciebie i Twojego stylu życia
• Asymetryczne przewody nie są na widoku
• Elementy nauszne zwiększają komfort użytkowania i jakość niskich tonów
• Konturowe słuchawki nauszne zwiększą komfort i stabilność noszenia

Zawsze gotowe do drogi
• Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz



 Przetwornik głośnika 27 mm
Jest wystarczająco mały, by zapewnić komfort 
noszenia, a zarazem wystarczająco duży, by zapewnić 
wyraźny, głośny dźwięk. Ma idealne dobrane 
wymiary umożliwiające czerpanie radości ze 
słuchania dźwięku.

Otwory basowe
Otwory basowe umożliwiają przepływ powietrza, co 
pozwala uzyskać lepsze brzmienie o bogatych, 
głębokich tonach niskich.

Magnes neodymowy
Neodym to materiał, który najlepiej nadaje się do 
wytwarzania silnego pola magnetycznego, dzięki 
czemu uzyskuje się większą czułość cewki 
przetwornika, lepszą charakterystykę tonów niskich 
i wyższą ogólną jakość dźwięku.

System przewodów asymetrycznych
Proste i efektywne rozwiązanie zapobiega splątaniu i 
pozwala na poprowadzenie przewodu za szyją 
zamiast pod brodą.

Wygodne elementy nauszne
Specjalny kształt i luksusowe materiały wykorzystane 
w elementach nausznych zapewniają idealne 
dopasowanie i maksymalny komfort. Zapobiegają 
także stratom sygnału i polepszają jakość niskich 
tonów. Kształt elementów nausznych umożliwia ich 
dokładne dopasowanie do ucha użytkownika.

Konturowe słuchawki nauszne
Konturowe słuchawki nauszne pozostają na miejscu, 
nawet podczas ruchu, zapewniając jednocześnie 
doskonały dźwięk. To część znajdująca się za uchem 
i utrzymująca słuchawki na uszach.

Przewód o długości 1,2 m
Idealna długość przewodu zapewniająca większą 
swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić 
urządzenie audio.
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Dźwięk
• System akustyczny: Otwarte
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Cewka drgająca: Miedziany
• Pasmo przenoszenia: 12 - 22000 Hz
• Impedancja: 32 omów
• Maksymalna moc wejściowa: 100 mW
• Czułość: 102 dB
• Średnica głośnika: 27 mm
• Typ: Dynamiczne

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: Dwa równoległe, 

asymetryczne
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Wykończenie złącza: Pozłacane 24-karatowym 

złotem
• Typ przewodu: Miedziany

Karton wewnętrzny
• 12NC: 9082 100 01664
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 75913 7
• Waga brutto: 0,626 kg

• Wysokość: 113 mm
• Długość: 233 mm
• Ilość: 6
• Ciężar opakowania: 0,158 kg
• Szerokość: 188 mm

Karton zewnętrzny
• 12NC: 908210001664
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 75914 4
• Waga brutto: 11,261 kg
• Wysokość: 492 mm
• Długość: 488 mm
• Ilość: 96
• Ciężar opakowania: 1,253 kg
• Szerokość: 398 mm

Dane opakowania
• 12NC: 908210001664
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 75912 0
• Waga brutto: 0,078 kg
• Wysokość: 32 mm
• Długość: 221 mm
• Ciężar opakowania: 0,040 kg
• Szerokość: 98 mm
•

Dane techniczne
Słuchawki z nakładkami na uszy
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