
 

 

Philips
Ausīs ievietojamas austiņas

SHE2670GN
Maināmi dizaina elementi

Spilgta krāsa ideālai atbilstībai
Ausīs ievietojamas austiņas ar līdzsvarotu un dabisku skaņu.

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

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

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



 Neodīma magnēti
Neodīms ir labākais materiāls, kāds veido spēcīgu 
magnētisko lauku un nodrošina lielāku balss tinuma 
jutību, labāku zemās frekvences skaņas reakciju un 
augstāku vispārējo skaņas kvalitāti.

Dubultās atveres
Atveres ir īpaši izstrādātas, līdzsvarojot augstos 
toņus un zemās frekvences skaņas un tādējādi 
nodrošinot lielāku klausīšanās baudījumu.

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.

Flexi-Grip dizains
Mīkstais, lokanais elements aizsargā vadu 
savienojumu pret bojājumiem, kas varētu rasties no 
atkārtotas locīšanas.
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Skaņa
• Akustiskā sistēma: Vaļā
• 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: 13,5 mm
• Tips: Dinamisks

Savienojamība
• Vada savienojums: Divi paralēli, simetriski
• Vada garums: 1,0 m
• Savienotājs: 3,5 mm stereo
• Savienotāja apdare: Hromēts
• Vada tips: Varš

Iekšējā kartona kaste
• Bruto svars: 0,2222 kg
• Inner carton (L x W x H): 30,4 x 9,8 x 5,9 cm

• Neto svars: 0,0666 kg
• Taras svars: 0,1556 kg
• EAN: 87 12581 58516 7
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 6

Ārējā kartona kaste
• Bruto svars: 1,0488 kg
• Outer carton (L x W x H): 31,3 x 21,3 x 13,4 cm
• Neto svars: 0,2664 kg
• Taras svars: 0,7824 kg
• EAN: 87 12581 58519 8
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24

Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 5 x 17 x 3 cm
• Bruto svars: 0,0252 kg
• Neto svars: 0,0111 kg
• Taras svars: 0,0141 kg
• EAN: 69 23410 70703 8
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: Kabata
•
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