
 

 

Philips
Слушалки с 
микрокапсули

14,8 мм мембрани/ отворен гръб

Микрокапсули

SHE1350
Отвори за баси

за подобрен звук
С повишеното качество на басите, тези слушалки за поставяне в ушите поднасят 
качествената музика удобно до вашите уши.

Музика за вашите уши
• Ритъм-бас рефлекторите подпомагат движението на въздуха за по-добър звук

Създадени да отговарят на вашите изисквания и начин на живот
• 14,8 мм мембрана на високоговорителя оптимизира комфорта при носене



 Отвори за басов ритъм
Ритъм-бас рефлекторите подпомагат движението 
на въздуха за по-добър звук с дълбок и плътен 
бас.

14,8 мм мембрана на 
високоговорителя
Достатъчно малка за идеално носене и 
достатъчно голяма, за да предлага чист, 
неизкривен звук, тази 14,8-милиметрова 
мембрана е идеална за слушане.
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Възможности за свързване
• Дължина на кабела: 1 м

Вътрешен кашон
• Бруто тегло: 0,552 кг
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 20,6 x 12 x 17,5 см
• Нето тегло: 0,264 кг
• Тегло на опаковката: 0,288 кг
• EAN: 87 12581 33603 5
• Брой потребителски опаковки: 24

Външен кашон
• Бруто тегло: 2,58 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 43 x 25 x 21 см
• Нето тегло: 1,056 кг
• Тегло на опаковката: 1,524 кг
• EAN: 87 12581 33604 2
• Брой потребителски опаковки: 96

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

8,4 x 11,6 x 2,7 см
• Бруто тегло: 0,02 кг
• Нето тегло: 0,011 кг
• Тегло на опаковката: 0,009 кг
• EAN: 87 12581 33602 8
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер
• Начин на поставяне: И двете

Звук
• Акустична система: отворена
• Честотен обхват: 10 - 22 000 Hz
• Импеданс: 32 ома
• Максимална входяща мощност: 50 mW
• Чувствителност: 100 dB
• Диаметър на високоговорителя: 14,8 мм

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 13,5 см*3,2 
см*17,5 см

• Тегло: 0,011 кг
•
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