
 

 

Philips
Căști cu difuzor auricular

Difuzoare de 14,8mm/design 

deschis

Difuzor auricular

SHE1350
Orificii pentru bas

pentru un sunet îmbunătăţit
Având performanţe de bas îmbunătăţite, aceste căşti intraauriculare vă aduc la urechi 
muzica de calitate.

Muzică pentru plăcerea dumneavoastră
• Fantele Bass Beat permit obţinerea unui sunet de calitate

Conceput pentru dumneavoastră și stilul dumneavoastră de viaţă
• Difuzor de 14,8 mm pentru confort optim



 Orificii Bass Beat
Fantele Bass Beat permit obţinerea unui sunet de 
calitate, cu bas profund.

Difuzor de 14,8 mm
Suficient de mic pentru a vă oferi un confort optim și 
suficient de mare pentru a reda sunete clare, fără 
distorsiuni, acest difuzor de 14,8 mm are 
dimensiunile ideale.
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Conectivitate
• Lungime cablu: 1 m

Cutie interioară
• Greutate brută: 0,552 kg
• Cutie interioară (L x L x Î): 20,6 x 12 x 17,5 cm
• Greutate netă: 0,264 kg
• Greutate proprie: 0,288 kg
• EAN: 87 12581 33603 5
• Număr de ambalaje: 24

Cutie exterioară
• Greutate brută: 2,58 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 43 x 25 x 21 cm
• Greutate netă: 1,056 kg
• Greutate proprie: 1,524 kg
• EAN: 87 12581 33604 2
• Număr de ambalaje: 96

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

8,4 x 11,6 x 2,7 cm
• Greutate brută: 0,02 kg
• Greutate netă: 0,011 kg
• Greutate proprie: 0,009 kg
• EAN: 87 12581 33602 8
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

Sunet
• Sistem acustic: deschis
• Răspuns în frecvenţă: 10 - 22.000 Hz
• Impedanţă: 32 ohm
• Putere maximă de intrare: 50 mW
• Sensibilitate: 100 dB
• Diametru difuzor: 14,8 mm

Dimensiuni
• Dimensiunile produsului (l x A x H): 13,5 cm*3,2 

cm*17,5 cm
• Greutate: 0,011 kg
•

Specificaţii
Căști cu difuzor auricular
Difuzoare de 14,8mm/design deschis Difuzor auricular
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