
 

 

Philips
Ausīs ievietojamas austiņas

SHE2661
Sabalansēta skaņa

Šīs ausīs ievietojamās austiņas ir vērtīgas to skaņas, izskata un izturības dēļ. Dubultās 
atveres nodrošina labāku mūzikas skanējuma balansu un harmoniju gan mājās, gan esot 
ceļā.

Mūzika jūsu gaumei
• Neodīma magnēti uzlabo zemfr. skaņu un jutību
• Dubultās atveres līdzsvaro augstos toņus un zemās frekvences skaņas

Radītas, lai atbilstu jums un jūsu dzīvesveidam
• 15 mm skaļrunis uzlabo lietošanas komfortu
• Ausu polsteri uzlabo lietošanas komfortu un zemās frekvences skaņas atdevi

Vienmēr gatavas ceļam
• Izturīgais Flexi-Grip nodrošina spēcīgu, elastīgu savienojumu



 Komfortabli ausu polsteri
Šo Philips austiņu polsteru īpašā forma un luksusa 
materiāls nodrošina perfektu atbilstību un maksimālu 
komfortu. Tie novērš audio zudumu un pastiprina arī 
zemās frekvences skaņas sniegumu. Ausu polsteriem 
ir tāda forma, kas precīzi pielāgojas zonai ap ausīm.
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Skaņa
• Akustiskā sistēma: atvērt
• Magnēta veids: Neodīms
• Skaļruņa spole: varš
• Membrāna: Milāra kupols
• Frekvences reakcija: 12–22 000 Hz
• Pilnā pretestība: 16 omi
• Maksimālā ieejas jauda: 50 mW
• Jutība: 103 dB
• Skaļruņa diametrs: 15 mm
• Tips: Dinamisks

Savienojamība
• Kabeļa savienojums: divi paralēli, simetriski
• Kabeļa garums: 1 m
• Savienotājs: 3,5 mm
• Savienotāja apdare: niķelēts
• Kabeļa tips: varš

Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 5 x 17 x 2,5 cm
• Neto svars: 0,011 kg

• Bruto svars: 0,0295 kg
• Taras svars: 0,0185 kg
• EAN: 87 12581 49665 4
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: Kabata

Ārējā kartona kaste
• Outer carton (L x W x H): 32,4 x 18,2 x 14,8 cm
• Neto svars: 0,264 kg
• Bruto svars: 1,153 kg
• Taras svars: 0,889 kg
• EAN: 87 12581 49667 8
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24

Iekšējā kartona kaste
• Inner carton (L x W x H): 31 x 8,7 x 6,5 cm
• Neto svars: 0,066 kg
• Bruto svars: 0,24 kg
• Taras svars: 0,174 kg
• EAN: 87 12581 49666 1
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 6
•
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