
 

 

Philips
Słuchawki douszne

Douszne
Czarny

SHE1455BK
Dynamiczny bas

Odtw. muzyki i rozmowy telefon.
Głośniki zapewniające dynamiczne basy i wyrazisty dźwięk.

Dźwięk wysokiej jakości
• Perfekcyjne wypełnienie wnętrza ucha zapewnia skuteczne tłumienie szumów z zewnątrz

Zawsze gotowe do drogi
• Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz
• Gumowany reduktor naprężeń na przewodzie zwiększa trwałość

Korzystaj z nich dłużej
• 3 wymienne, gumowe nakładki douszne umożliwiają optymalne dopasowanie do ucha



 Przewód 1,2 m
Idealna długość przewodu zapewniająca większą 
swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić 
urządzenie audio.

Optymalne dopasowanie do każdego 
ucha

Mając do dyspozycji 3 pary wymiennych nakładek 
dousznych firmy Philips w różnych rozmiarach, na 
pewno znajdziesz parę, która będzie najlepiej 
pasować do Twoich uszu.

Doskonałe dopasowanie do wnętrza 
ucha
Wyjątkowo małe przetworniki tych słuchawek firmy 
Philips doskonale pasują do wnętrza ucha i dzięki 
temu stanowią barierę dla szumu z zewnątrz oraz 
zapewniają intensywne doznania dźwiękowe.

Gumowany reduktor naprężeń na 
przew.
Aby zwiększyć trwałość produktu, zastosowano 
miękkie gumowe elementy między słuchawkami a 
przewodem. Ich zadaniem jest ochrona połączenia 
przed uszkodzeniem wskutek częstego zginania.
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Wzornictwo
• Kolor: Czarny

Dźwięk
• System akustyczny: Półzamknięty
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: Miedziany
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Impedancja: 32 om
• Maksymalna moc wejściowa: 25 mW
• Czułość: 100 dB
• Średnica głośnika: 10 mm
• Zakres częstotliwości: 10–22 000
• Typ: dynamiczny

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: dwa równoległe, 

symetryczne
• Długość przewodu: 1 m
• Złącze: 3,5 mm
• Wykończenie złącza: niklowane
• Typ przewodu: miedziany

Karton wewnętrzny
• Waga brutto: 0,7 kg
• GTIN: 2 69 25970 70759 0
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

38,5 x 10 x 14 cm

• Waga netto: 0,288 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
• Ciężar opakowania: 0,412 kg

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 3,46 kg
• GTIN: 1 69 25970 70759 3
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

40,5 x 22 x 31 cm
• Waga netto: 1,152 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 96
• Ciężar opakowania: 2,308 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

8,5 x 11,5 x 2,75 cm
• EAN: 69 25970 70759 6
• Waga brutto: 0,024 kg
• Waga netto: 0,012 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Ciężar opakowania: 0,012 kg
• Typ ułożenia półki: Zawieszane

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

7,5 x 1,8 x 2,5 cm
• Waga: 0,012 kg
•
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