
 

 

„Philips“
Ausinės su ausų kištukais

14,8 mm garsiakalbiai / atvira 

nugarėlė

Ausinės kištukas

SHE1350
Angos žemiesiems dažniams

stipresniam garsui
Su geriau veikiančiais žemaisiais dažniais šios į ausis įdedamos ausinės kokybišką muziką 
perteikia tiesiai į ausis.

Muzika jūsų ausims
• „Bass Beat“ angos leidžia išeiti orui, todėl pagerėja garso kokybė

Sukurtos taip, kad tiktų jums ir jūsų gyvenimo būdui
• 14,8 mm garsiakalbių pagrindiniai įrenginiai – optimalus dėvėjimo komfortas



 „Bass Beat“ angos
„Bass Beat“ angos leidžia išeiti orui, todėl pagerėja 
garso kokybė ir girdimi sodrūs žemieji dažniai.

14,8 mm garsiakalbių pagrindiniai 
įrenginiai
Pakankamai mažos, kad būtų patogu dėvėti, tačiau ir 
pakankamai didelės, kad galėtumėte mėgautis švariu, 
neiškraipyti garsu – 14,8 mm garsiakalbių pagrindiniai 
įrenginiai yra tinkamo dydžio klausymosi malonumui 
suteikti.
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Prijungimo galimybė
• Kabelio ilgis: 1 m

Vidinė dėžutė
• Bendras svoris: 0,552 kg
• Inner carton (L x W x H): 20,6 x 12 x 17,5 cm
• Grynasis svoris: 0,264 kg
• Pakuotės svoris: 0,288 kg
• EAN: 87 12581 33603 5
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 2,58 kg
• Outer carton (L x W x H): 43 x 25 x 21 cm
• Grynasis svoris: 1,056 kg
• Pakuotės svoris: 1,524 kg
• EAN: 87 12581 33604 2
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 96

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

8,4 x 11,6 x 2,7 cm
• Bendras svoris: 0,02 kg
• Grynasis svoris: 0,011 kg
• Pakuotės svoris: 0,009 kg
• EAN: 87 12581 33602 8
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Iškilimas
• Išdėstymo tipas: Abu

Garsas
• Akustinė sistema: atvir.
• Dažninė charakteristika: 10 – 22 000 Hz Hz
• Pilnutinė varža: 32 omų
• Didžiausia įvesties galia: 50 mW
• Jautrumas: 100 dB
• Garsiakalbio skersmuo: 14,8 mm

Matmenys
• Gaminio matmenys (P x A x G): 13,5 cm x 3,2 cm 

x 17,5 cm
• Svoris: 0,011 kg
•
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