
 

 

„Philips“
Įdedamos ausinės

Įdedamos į ausis
Juoda

SHE1455WT
Dinam. žem. dažniai

Leiskite muziką ir kalbėkite
Dinamiškus žemuosius dažnius ir aiškų garsą atkuriantys garsiakalbiai.

Mėgaukitės kokybišku garsu
• Tobula izoliacija ausyje blokuoja išorinį garsą

Visada parengtos keliui
• 1,2 m laidas, idealiai tinkantis naudoti lauke
• Guma aptrauktas kabelio laikiklis sustiprina patvarumą

Naudokite ilgiau
• 3 keičiami guminiai ausų gaubteliai geriausiam prigludimui prie visų ausų



 1,2 m laidas
Idealus laido ilgis, kad galėtumėte laisvai dėti garso 
prietaisą ten, kur norite.

Optimaliai tinka ausims

Galėdami rinktis iš 3 keičiamų ausinių gaubtelių nuo 
mažiausių iki didžiausių, tikrai išsirinksite tobulai 
„Philips“ ausinėms tinkančią porą.

Tobula izoliacija ausyje
Ypač maži šių „Philips“ ausinių garsiakalbiai patogiai 
telpa ausyje, ypač gerai priglunda, todėl išorinis 
garsas yra izoliuojamas, kad galėtumėte mėgautis 
klausydamiesi galingo garso.

Guma aptrauktas kabelio laikiklis
Eksploatavimo trukmei pailginti minkšta guma tarp 
ausinių ir laido apsaugo laido jungtį nuo žalos dėl 
daugkartinio lankstymo.
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Konstrukcija
• Spalva: Balta

Garsas
• Akustinė sistema: Pusiau uždaros
• Magnetinio tipo: „Neodymium“
• Garsinė ritė: Varinė
• Diafragma: „Mylar“ kupolas
• Pilnutinė varža: 32 omų
• Didžiausia įvesties galia: 25 mW
• Jautrumas: 100 dB
• Garsiakalbio skersmuo: 10 mm
• Dažnių diapazonas: 10 – 22 000 Hz
• Tipas: dinaminis

Prijungimo galimybė
• Laido jungtis: Dvi lygiagrečiosios, simetrinės
• Kabelio ilgis: 1 m
• Jungtis: 3,5 mm
• Jungties danga: nikelis
• Laido tipas: varinė

Vidinė dėžutė
• Bendras svoris: 0,7 kg
• GTIN: 2 69 25970 70760 6
• Inner carton (L x W x H): 38,5 x 10 x 14 cm
• Grynasis svoris: 0,288 kg

• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
• Pakuotės svoris: 0,412 kg

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 3,46 kg
• GTIN: 1 69 25970 70760 9
• Outer carton (L x W x H): 40,5 x 22 x 31 cm
• Grynasis svoris: 1,152 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 96
• Pakuotės svoris: 2,308 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

8,5 x 11,5 x 2,75 cm
• EAN: 69 25970 70760 2
• Bendras svoris: 0,024 kg
• Grynasis svoris: 0,012 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pakuotės svoris: 0,012 kg
• Išdėstymo tipas: Pakabinti

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

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