
 

 

Philips
Sluchátka do uší

SHE2611
Mix & Match

5 sad vyměnitelných krytek
Sluchátka do uší s dokonale vyváženým a přirozeným zvukem a s vyměnitelnými krytkami 
pro osobní výraz.

Hudba pro vaše uši
• Neodymový magnet zlepšuje výkon basů a citlivost
• Zdvojené otvory vyrovnávají vysoké a hluboké tóny

Stvořeno pro vás a váš životní styl
• 15mm vinutí reproduktoru optimalizuje pohodlné nošení
• Polstrování zvyšuje pohodlí a odezvu basů
• Vyberte si z vyměnitelných krytek, jež se hodí k vašemu stylu

Vždy připraveno k provozu
• Odolný ohebný držák zajišťuje pevné a pružné spojení



 Neodymový magnet
Neodym je nejlepší materiál pro vytvoření silného 
magnetického pole pro větší citlivost vinutí 
reproduktoru, lepší odezvu basů a celkově vyšší 
kvalitu zvuku.

Zdvojené otvory
Speciálně navržené otvory zajišťují vyvážení 
vysokých tónů a basů pro vyrovnanější poslechový 
zážitek.

15mm vinutí reproduktoru
15mm vinutí reproduktoru je dost malé, aby vám 
dokonale padlo, a dost velké pro jasný, nezkreslený 
zvuk. Je tedy ideální pro poslech.

Komfortní polstrování náušníků
Zvláštní tvar a luxusní polstrovací materiál náušníků 
zaručují dokonalé uchycení a maximální pohodlí. 
Zabraňují úniku zvuku a zlepšují i výkon basů. Tvar 
náušníků dokonale odpovídá lidskému uchu.

Vyměnitelné krytky
Vyberte si ze tří typů vyměnitelných krytů náušníků, 
jež se liší stylem a barvou, podle svého vkusu a 
nálady.

Provedení Flexi-Grip
Měkká, pružná část chrání kabelové spojení před 
poškozením, které by jinak mohlo nastat v důsledku 
opakovaného ohýbání.
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Zvuk
• Akustický systém: Otevř.
• Typ magnetu: Neodymový
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: Měď
• Membrána: mylarová kopule
• 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: Chromovaný
• Typ kabelu: Měď

Vnitřní krabice
• EAN: 87 12581 32823 8
• Počet spotřebitelských balení: 6

• Hrubá hmotnost: 0,442 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 18,4 x 18 x 11,8 cm
• Čistá hmotnost: 0,114 kg
• Hmotnost obalu: 0,328 kg

Vnější obal
• EAN: 87 12581 32824 5
• Počet spotřebitelských balení: 96
• Hrubá hmotnost: 7,951 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 39 x 38,2 x 51,2 cm
• Čistá hmotnost: 1,824 kg
• Hmotnost obalu: 6,127 kg

Rozměry balení
• EAN: 87 12581 32822 1
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal
• Rozměry balení (Š x V x H): 10 x 17,5 x 2,8 cm
• Hrubá hmotnost: 0,052 kg
• Čistá hmotnost: 0,019 kg
• Hmotnost obalu: 0,033 kg
•

Specifikace
Sluchátka do uší
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