
 

 

Philips
Căști intraauriculare

SHE2660
Sunet echilibrat

Aceste căşti intraauriculare sunt apreciate pentru suentul, aspectul şi durabilitatea lor. 
Orificiile duble conferă un echilibru şi o armonie sporită muzicii, indiferent dacă vă aflaţi 
acasă sau în mişcare.

Muzică pentru plăcerea dumneavoastră
• Magnetul din neodim îmbunătăţește performanţa basului și sensibilitatea
• Orificiile duble realizează echilibrul între tonurile înalte și cele joase

Conceput pentru dumneavoastră și stilul dumneavoastră de viaţă
• Difuzor de 15 mm pentru confort optim
• Pernuţele pentru căști cresc confortul la purtare și răspunsul basului

Mereu pregătit
• Design Flexi-Grip rezistent și flexibil



 Pernuţe confortabile pentru căști
Forma specială și materialele deosebite utilizate 
pentru pernuţele pentru căști asigură o potrivire 
perfectă pentru confort maxim. Împiedică pierderile 
audio și cresc calitatea tonurilor de bas. Pernuţele 
pentru căști sunt create într-o formă ce se potrivește 
perfect zonei din jurul urechii.
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Sunet
• Sistem acustic: Desch.
• Tip magnet: Neodim
• Bobină: Aluminiu
• diafragmă: dom mylar
• Răspuns în frecvenţă: 12 - 22 000 Hz
• Impedanţă: 16 Ohm
• Putere maximă de intrare: 50 mW
• Sensibilitate: 103 dB
• Diametru difuzor: 15 mm
• Tip: Dinamic

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: Paralelă dublă, simetrică
• Lungime cablu: 1,0 m
• Conector: 3,5 mm stereo
• Finisaj conector: Placat cu nichel
• Tip cablu: Aluminiu

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 5 x 17 x 2,5 cm
• Greutate netă: 0,011 kg

• Greutate brută: 0,0295 kg
• Greutate proprie: 0,0185 kg
• EAN: 87 12581 49662 3
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 33 x 18,8 x 15,1 cm
• Greutate netă: 0.264 kg
• Greutate brută: 1,242 kg
• Greutate proprie: 0,978 kg
• EAN: 87 12581 49664 7
• Număr de ambalaje: 24

Cutie interioară
• Cutie interioară (L x L x Î): 31 x 8,7 x 6,5 cm
• Greutate netă: 0,066 kg
• Greutate brută: 0,24 kg
• Greutate proprie: 0,174 kg
• EAN: 87 12581 49663 0
• Număr de ambalaje: 6
•
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