
 

 

Philips
Ausīs ievietojamas austiņas

14,8 mm skaļruņi/atv. konstr.
Ieliekamas

SHE1350
Zemās frekvences skaņas atveres

uzlabotai skaņai
Ar uzlabotu zemās frekvences skaņas veiktspēju šīs ausīs ievietojamās austiņas nodrošina 
kvalitatīvu un ausij tīkamu mūzikas atskaņojumu.

Mūzika jūsu gaumei
• Zemās frekvences skaņas atveres nodrošina gaisa plūsmu, kas uzlabo skanējumu

Radītas, lai atbilstu jums un jūsu dzīvesveidam
• 14,8 mm skaļrunis uzlabo lietošanas komfortu



 Zemās frekvences skaņas atveres
Zemās frekvences skaņas atveres nodrošina gaisa 
plūsmu, kas uzlabo skanējumu ar dziļu, bagātīgu 
zemās frekvences skaņu.

14,8 mm skaļrunis
Kompaktajam 14,8 mm skaļrunim ir ideāls izmērs, lai 
nodrošinātu lielisku klausīšanās baudījumu. Tas ir 
pietiekami mazs, lai būtu ērti lietojams, un pietiekami 
liels, lai sniegtu dzidru skaņu bez kropļojumiem.
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Savienojamība
• Vada garums: 1 m

Iekšējā kartona kaste
• Bruto svars: 0,552 kg
• Inner carton (L x W x H): 20,6 x 12 x 17,5 cm
• Neto svars: 0,264 kg
• Taras svars: 0,288 kg
• EAN: 87 12581 33603 5
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24

Ārējā kartona kaste
• Bruto svars: 2,58 kg
• Outer carton (L x W x H): 43 x 25 x 21 cm
• Neto svars: 1,056 kg
• Taras svars: 1,524 kg
• EAN: 87 12581 33604 2
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 96

Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

8,4 x 11,6 x 2,7 cm
• Bruto svars: 0,02 kg
• Neto svars: 0,011 kg
• Taras svars: 0,009 kg
• EAN: 87 12581 33602 8
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: Kabata
• Plauktā novietošanas veids: Abi

Skaņa
• Akustiskā sistēma: atvērt
• Frekvences reakcija: 10 – 22 000 Hz
• Pilnā pretestība: 32 omi
• Maksimālā ieejas jauda: 50 mW
• Jutība: 100 dB
• Skaļruņa diametrs: 14,8 mm

Izmēri
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 

13,5 cm x 3,2 cm x 17,5 cm
• Svars: 0,011 kg
•
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