
 

 

Philips
Słuchawki douszne

SHE2611
Zmieniaj i dobieraj

5 zestawów wymiennych nasadek
Słuchawki douszne o świetnie wyrównanym, naturalnym dźwięku, z wymiennymi 
nakładkami dousznymi umożliwiającymi dostosowanie do Twojego stylu.

Muzyka dla Twoich uszu
• Magnes neodymowy poprawia jakość basów i czułość
• Podwójne otwory wentylacyjne wyrównują poziom wysokich i niskich tonów

Pasują do Ciebie i Twojego stylu życia
• Przetwornik głośnika o średnicy 15 mm — optymalny komfort noszenia
• Elementy nauszne zwiększają komfort użytkowania i jakość niskich tonów
• Wybierz wymienne nakładki, które pasują do Twojego stylu

Zawsze gotowe do drogi
• Wytrzymała konstrukcja Flexi-Grip zapewnia mocne i elastyczne połączenie



 Magnes neodymowy
Neodym to materiał, który najlepiej nadaje się do 
wytwarzania silnego pola magnetycznego, dzięki 
czemu uzyskuje się większą czułość cewki 
przetwornika, lepszą charakterystykę tonów niskich 
i wyższą ogólną jakość dźwięku.

Podwójne otwory wentylacyjne
Specjalnie zaprojektowane otwory wyrównują 
poziom wysokich i niskich tonów w celu 
zrównoważenia odtwarzanego dźwięku.

Przetwornik głośnika o średnicy 15 mm
Jest wystarczająco mały, aby zapewnić optymalny 
komfort, a zarazem wystarczająco duży, aby 
zapewnić wyraźny dźwięk bez zniekształceń. Ma 
idealne wymiary umożliwiające czerpanie 
przyjemności ze słuchania muzyki.

Wygodne elementy nauszne
Specjalny kształt i luksusowe materiały wykorzystane 
w elementach nausznych zapewniają idealne 
dopasowanie i maksymalny komfort. Zapobiegają 
także stratom sygnału i polepszają jakość niskich 
tonów. Kształt elementów nausznych umożliwia ich 
dokładne dopasowanie do ucha użytkownika.

Wymienne nakładki
Wybierz jeden z trzech zestawów wymiennych 
nakładek dousznych o różnych kolorach i stylistyce 
odpowiadającej Twojemu gustowi i nastrojowi.

Przewód z elastycznym przegubem
Miękka i elastyczna część chroni połączenie 
przewodów przed uszkodzeniami, które mogą być 
spowodowane ich zginaniem.
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Dźwięk
• System akustyczny: Otwarte
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: Miedziany
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Pasmo przenoszenia: 12 - 22000 Hz
• Impedancja: 16 omów
• Maksymalna moc wejściowa: 50 mW
• Czułość: 106 dB
• Średnica głośnika: 15 mm
• Typ: Dynamiczne

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: Dwa równoległe, 

symetryczne
• Długość przewodu: 1,0 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Wykończenie złącza: Chromowane
• Typ przewodu: Miedziany

Karton wewnętrzny
• EAN: 87 12581 32823 8
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Waga brutto: 0,442 kg

• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 
18,4 x 18 x 11,8 cm

• Waga netto: 0,114 kg
• Ciężar opakowania: 0,328 kg

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 32824 5
• Liczba opakowań konsumenckich: 96
• Waga brutto: 7,951 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

39 x 38,2 x 51,2 cm
• Waga netto: 1,824 kg
• Ciężar opakowania: 6,127 kg

Wymiary opakowania
• EAN: 87 12581 32822 1
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

10 x 17,5 x 2,8 cm
• Waga brutto: 0,052 kg
• Waga netto: 0,019 kg
• Ciężar opakowania: 0,033 kg
•
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