
 

 

Philips
Sluchátka do uší

Do uší
Černá

SHE1455WT
Dynamické basy

Přehrávání hudby a volání
Reproduktory poskytují dynamické basy a čistý zvuk.

Vychutnejte si kvalitní zvuk
• Dokonalý tvar do uší blokuje okolní hluk

Vždy připraveno k provozu
• 1,2 m dlouhý kabel je ideální pro venkovní použití
• Pogumovaný povrch kabelu zvyšuje odolnost

Používejte je déle
• 3 vyměnitelné gumové náušníky jsou vhodné pro všechny uši



 1,2m kabel
Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete 
dát, kam budete chtít.

Vhodné pro všechny uši

Díky výběru ze 3 vyměnitelných náušníků v malé až 
velké velikosti jistě najdete pár, který vytvoří 
sluchátka Philips vhodná přesně pro vaše uši.

Dokonalý tvar do uší.
Mimořádně malé reproduktory těchto sluchátek do 
uší Philips pohodlně padnou do ucha a výjimečné 
vytvarování vytěsní venkovní hluk. Tím je umožněn 
velmi intenzivní zážitek z poslechu.

Pogumovaný povrch kabelu
Měkká guma mezi sluchátky a spojením kabelu 
zabraňuje poškození způsobenému opakovaným 
ohýbáním, a tak zvyšuje životnost výrobku.
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Design
• Barva: Bílá

Zvuk
• Akustický systém: Polouzavřený
• Typ magnetu: Neodymový
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: Měď
• Membrána: mylarová kopule
• Impedance: 32 ohm
• Maximální příkon: 25 mW
• Citlivost: 100 dB
• Průměr reproduktoru: 10 mm
• Frekvenční rozsah: 10 – 22 000
• Typ: dynamický

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: dvojité – paralelní, symetrické
• Délka kabelu: 1 m
• Konektor: 3,5 mm
• Povrchová úprava konektoru: niklováno
• Typ kabelu: měď

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 0,7 kg
• GTIN: 2 69 25970 70760 6
• Vnitřní obal (D x Š x V): 38,5 x 10 x 14 cm

• Čistá hmotnost: 0,288 kg
• Počet spotřebitelských balení: 24
• Hmotnost obalu: 0,412 kg

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 3,46 kg
• GTIN: 1 69 25970 70760 9
• Vnější obal (D x Š x V): 40,5 x 22 x 31 cm
• Čistá hmotnost: 1,152 kg
• Počet spotřebitelských balení: 96
• Hmotnost obalu: 2,308 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 8,5 x 11,5 x 2,75 cm
• EAN: 69 25970 70760 2
• Hrubá hmotnost: 0,024 kg
• Čistá hmotnost: 0,012 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Hmotnost obalu: 0,012 kg
• Typ umístění poličky: Zavěšení

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 7,5 x 1,8 x 2,5 cm
• Hmotnost: 0,012 kg
•

Specifikace
Sluchátka do uší
Do uší Černá
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