
 

 

Philips
Slušalke z ušesnimi čepki

14,8 mm zv. en./akus. prep. hrb. 

del

Ušesni čepek

SHE1350
Kanali za nizke tone

za boljši zvok
Ušesne slušalke z izboljšanimi nizkimi toni prinašajo kakovostno glasbo neposredno v 
ušesa.

Glasba za vaša ušesa
• Kanali za udarce nizkih tonov omogočajo gibanje zraka za kakovostnejši zvok

Izdelano posebej za vas in vaš življenjski stil
• 14,8 mm zvočna enota zvočnika omogoča udobnejše nošenje



 Kanali za zvočne udarce niz. tonov
Kanali za zvočne udarce nizkih tonov omogočajo 
gibanje zraka za kakovostnejši zvok z bogatimi 
nizkimi toni.

14,8 mm zvočna enota zvočnika
Dovolj majhna za najudobnejše nošenje in dovolj 
velika, da proizvede čist, nepopačen zvok; 14,8 mm 
zvočna enota zvočnika je idealne velikosti za užitke 
ob poslušanju.
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Povezljivost
• Dolžina kabla: 1 m

Notranja škatla
• Bruto teža: 0,552 kg
• Inner carton (L x Š x V): 20,6 x 12 x 17,5 cm
• Neto teža: 0,264 kg
• Teža embalaže: 0,288 kg
• EAN: 87 12581 33603 5
• Število komercialnih pakiranj: 24

Zunanja škatla
• Bruto teža: 2,58 kg
• Outer carton (L x Š x V): 43 x 25 x 21 cm
• Neto teža: 1,056 kg
• Teža embalaže: 1,524 kg
• EAN: 87 12581 33604 2
• Število komercialnih pakiranj: 96

Dimenzije embalaže
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

8,4 x 11,6 x 2,7 cm
• Bruto teža: 0,02 kg
• Neto teža: 0,011 kg
• Teža embalaže: 0,009 kg
• EAN: 87 12581 33602 8
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Pretisni omot
• Vrsta postavitve na polico: Oboje

Zvok
• Akustični sistem: odprt
• Frekvenčni odziv: 10–22.000 Hz
• Impedanca: 32 ohm
• Največja vhodna moč: 50 mW
• Občutljivost: 100 dB
• Premer zvočnika: 14,8 mm

Dimenzije
• Dimenzije izdelka (Š x G x V): 13,5 cm x 3,2 cm x 

17,5 cm
• Teža: 0,011 kg
•

Specifikacije
Slušalke z ušesnimi čepki
14,8 mm zv. en./akus. prep. hrb. del Ušesni čepek
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