Philips
Слушалки за поставяне в
ушите

За поставяне в ушите
Черно

SHE1455BK

Динамични баси
Слушайте музика и разговаряйте
Високоговорители за динамични баси и чист звук.
По-качествен звук
• Плътното прилепване в ухото спира външния шум
Винаги готови
• Кабел с дължина 1,2 м, идеален за използване на открито
• Гумираният предпазител на кабела повишава издръжливостта
Използвайте ги по-дълго
• 3 сменяеми гумени накрайника за отлично прилягане във всяко ухо

SHE1455BK/10

Слушалки за поставяне в ушите
За поставяне в ушите Черно

Спецификации

Акценти

Дизайн

• Цвят: Черно

• Брой потребителски опаковки: 24
• Тегло на опаковката: 0,412 кг

Звук

Външен кашон

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Акустична система: Полузатворена
Тип магнит: Неодимов
Звукова намотка: Мед
Диафрагма: Миларова куполна
Импеданс: 32 ома
Максимална входяща мощност: 25 mW
Чувствителност: 100 dB
Диаметър на високоговорителя: 10 мм
Честотен обхват: 10 - 22 000
Тип: динамично

Възможности за свързване

•
•
•
•
•

Кабелна връзка: двойно паралелна, симетрична
Дължина на кабела: 1 м
Съединител: 3,5 мм
Покритие на съединителя: никелиран
Вид кабел: медна

Вътрешен кашон

•
•
•
•

Бруто тегло: 0,7 кг
GTIN: 2 69 25970 70759 0
Вътрешен кашон (л x Ш x В): 38,5 x 10 x 14 см
Нето тегло: 0,288 кг

•
•
•
•
•
•

Бруто тегло: 3,46 кг
GTIN: 1 69 25970 70759 3
Външен кашон (л x Ш x В): 40,5 x 22 x 31 см
Нето тегло: 1,152 кг
Брой потребителски опаковки: 96
Тегло на опаковката: 2,308 кг

Кабел 1,2 м

Идеална дължина на кабела, която ви дава
свободата да поставяте вашето аудиоустройство
където пожелаете.

За отлично прилягане във всяко ухо

Габарити на опаковката

• Габарити на опаковката (Ш x В x Д):
8,5 x 11,5 x 2,75 см
• EAN: 69 25970 70759 6
• Бруто тегло: 0,024 кг
• Нето тегло: 0,012 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Тегло на опаковката: 0,012 кг
• Начин на поставяне: Окачен

Размери на продукта

• Габарити на продукта (Ш x В x Д):
7,5 x 1,8 x 2,5 см
• Тегло: 0,012 кг
•

С избора между 3 сменяеми накрайника с
размери от S до L сте сигурни, че имате комплект,
с който тези слушалки Philips ще паснат идеално
в ушите ви.

Плътно прилепване в ухото

Миниатюрните звукови мембрани на тези
слушалки Philips удобно прилягат в ухото и
благодарение на плътното прилепване външният
шум се изолира, за да се насладите изцяло на
звука.

Гумиран предпазител на кабела

С цел удължаване на експлоатационния срок на
продукта, меката гума между слушалките и кабела
предпазва съединителя на кабела от повреда
поради многократно огъване.
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