
 

 

Philips
Slúchadlá do uší

SHE2670GN
Farebné melódie

Rôzne farby pre zladenie
Slúchadlá do uší s dokonale vyváženým a prirodzeným zvukom.

Hudba pre vaše uši
• Zliatinový magnet zvyšuje basový výkon a citlivosť
• Dvojité otvory vyvažujú vysoké tóny a basy

Vyrobený pre Vás a Váš životný štýl
• Vank. do uší zvyšujú pohodlie pri nosení a vylepšujú basy

Vždy pripravené
• Trvanlivý systém Flexi-Grip vytvára odolné a pružné spojenie



 Zliatinový magnet
Zliatina je najlepší materiál pre vytváranie silnejšieho 
magnetického pola, čím sa zvyšuje citlivosť v hlasovej 
cievke, dosahuje sa lepšia odozvu basov a celkovo 
vyššia kvalita zvuku.

Dvojité otvory
Špeciálne navrhnuté otvory, cez ktoré prechádza 
vzduch, vyvažujú vysoké tóny a basy a poskytujú tak 
vyváženejší zážitok z počúvania.

Komfortné vankúšiky do uší
Špeciálny tvar a luxusné materiály použité na 
vankúšiky do uší zabezpečujú dokonalé 
prispôsobenie a maximálne pohodlie. Zabraňujú 
úniku zvuku a vylepšujú aj výkon basov. Vankúšiky do 
uší sú tvarované tak, aby sa dokonale prispôsobili 
okolo ucha.

Dizajn flexibilného uchytenia
Mäkká, ohybná časť chráni káblový spoj pred 
poškodením, ktoré by inak spôsobilo opakované 
ohýbanie.
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Zvuk
• Akustický systém: Voľný
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Hlasová cievka: Meď
• Membrána: Mylarová kupola
• Frekvenčná odozva: 12 - 22 000 Hz
• Impedancia: 16 Ohmov
• Maximálny príkon: 50 mW
• Citlivosť: 103 dB
• Priemer reproduktora: 13,5 mm
• Typ: Dynamický

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: Dvojité paralelné, symetrické
• Dĺžka kábla: 1,0 m
• Konektor: 3,5 mm stereofónny
• Vyhotovenie konektorov: Pokované chrómom
• Typ kábla: Meď

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: 0,2222 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 30,4 x 9,8 x 5,9 cm

• Čistá hmotnosť: 0,0666 kg
• Hmotnosť obalu: 0,1556 kg
• EAN: 87 12581 58516 7
• Počet užívateľských balení: 6

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 1,0488 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 31,3 x 21,3 x 13,4 cm
• Čistá hmotnosť: 0,2664 kg
• Hmotnosť obalu: 0,7824 kg
• EAN: 87 12581 58519 8
• Počet užívateľských balení: 24

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 5 x 17 x 3 cm
• Hmotnosť brutto: 0,0252 kg
• Čistá hmotnosť: 0,0111 kg
• Hmotnosť obalu: 0,0141 kg
• EAN: 69 23410 70703 8
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Balenie blister
•
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