
 

 

Philips
Slúchadlá do uší

Do uší
Čierna

SHE1455WT
Dynamické basy

Prehrávajte hudbu a volajte
Reproduktory pre dynamické basy a čistý zvuk.

Vychutnajte si kvalitu zvuku
• Dokonalé utesnenie v uchu zabráni prenikaniu hluku z vonku

Vždy pripravené
• 1,2 m kábel je ideálny na použitie vonku
• Pogumovaný uvoľňovač napnutia kábla zvyšuje trvanlivosť

Používajte ich dlhšie
• 3 zameniteľné náušníky pre optimálnu priľnavosť do každého ucha



 1,2-metrový kábel
Ideálna dĺžka kábla umožňuje umiestniť audio 
zariadenie na želané miesto.

Na optimálnu priľnavosť do každého 
ucha

Vďaka výberu 3 zameniteľných náušníkov, od malých 
až po veľké, vždy nájdete pár, vďaka ktorému tieto 
slúchadlá Philips vynikajúco zapadnú do vášho ucha.

Perfektné utesnenie do uší
Výnimočne malé reproduktory týchto slúchadiel 
Philips komfortne zapadnú do ucha a vďaka 
vynikajúco priľnavému upevneniu sa zabráni 
prenikaniu hluku z vonku, čím sa dosiahne intenzívny 
poslucháčsky zážitok.

Pogumovaný uvoľňovač napnutia kábla
Na predĺženie životnosti produktu sa medzi 
slúchadlami a káblom nachádza mäkká guma, ktorá 
chráni prípojku pred poškodením spôsobeným 
opakovaným ohýbaním.
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Dizajn
• Farba: White

Zvuk
• Akustický systém: Polouzavretý
• Typ magnetu: Neodýmiová
• Hlasová cievka: Meď
• Membrána: Mylarová kupola
• Impedancia: 32 ohm
• Maximálny príkon: 25 mW
• Citlivosť: 100 dB
• Priemer reproduktora: 10 mm
• Frekvenčný rozsah: 10 - 22 000
• Typ: dynamický

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: dvojité paralelné, symetrické
• Dĺžka kábla: 1 m
• Konektor: 3,5 mm
• Vyhotovenie konektorov: poniklované
• Typ kábla: Meď

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: 0,7 kg
• GTIN: 2 69 25970 70760 6
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 38,5 x 10 x 14 cm

• Hmotnosť netto: 0,288 kg
• Počet používateľských balení: 24
• Hmotnosť obalu: 0,412 kg

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 3,46 kg
• GTIN: 1 69 25970 70760 9
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 40,5 x 22 x 31 cm
• Hmotnosť netto: 1,152 kg
• Počet používateľských balení: 96
• Hmotnosť obalu: 2,308 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 8,5 x 11,5 x 2,75 cm
• EAN: 69 25970 70760 2
• Hmotnosť brutto: 0,024 kg
• Hmotnosť netto: 0 012 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Hmotnosť obalu: 0 012 kg
• Typ policového umiestnenia: Zavesenie

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 7,5 x 1,8 x 2,5 cm
• Hmotnosť: 0 012 kg
•
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