
unkce Extra Bass
F
pro silný

Tato sluchát

hudební záb

Hudb
• Neo
• Zdv

Stvoř
• 15m
• Pols

Vždy 
• Odo
 zvuk

ka do uší s dvojitými otvory přinášejí vyváženější, přirozený zvuk pro lepší 

avu při pohybu.

a pro vaše uši
dymový magnet zlepšuje výkon basů a citlivost
ojené otvory vyrovnávají vysoké a hluboké tóny

eno pro vás a váš životní styl
m vinutí reproduktoru optimalizuje pohodlné nošení
trování zvyšuje pohodlí a odezvu basů

připraveno k provozu
lný ohebný držák zajišťuje pevné a pružné spojení
 

Philips
Sluchátka do uší

SHE255



 

Zvuk
• Akustický systém: Otevřený
• Typ magnetu: Neodymový
• Membrána: mylarová kopule
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: Měď
• Kmitočtová charakteristika: 12 - 22 000 Hz
• Impedance: 16 ohmů
• Maximální příkon: 50 mW
• Citlivost: 106 dB
• Průměr reproduktoru: 15 mm
• Typ: Dynamický

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: Dvojité - paralelní, 

symetrické
• Délka kabelu: 1,0 m
• Konektor: 3,5 mm stereo
• Povrchová úprava konektoru: Niklováno
• Typ kabelu: Měď

Vnitřní krabice
• 12NC: 908210004262
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87987 3
• Hrubá hmotnost: 0 350 kg

• Výška: 130 mm
• Délka: 162 mm
• Množství: 6
• Hmotnost obalu: 0 131 kg
• Šířka: 162 mm

Vnější obal
• 12NC: 908210004262
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87988 0
• Hrubá hmotnost: 6,479 kg
• Výška: 558 mm
• Délka: 346 mm
• Množství: 96
• Hmotnost obalu: 0,887 kg
• Šířka: 346 mm

Údaje na obalu
• 12NC: 908210004262
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87895 1
• Hrubá hmotnost: 0 037 kg
• Výška: 20 mm
• Délka: 152 mm
• Hmotnost obalu: 0 023 kg
• Šířka: 111 mm
•
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