
 

 

Philips
Slúchadlá do uší

SHE3000BK
Extra bass

Jedinečný, tenký dizajn krytov pre ergonomický tvar
Vďaka 15 mm reproduktorom a basovým otvorom vynikajú tieto slúchadlá do uší 
zdokonaleným výkonom basov. Ergonomický dizajn s tenkými, pogumovanými krytmi 
zabezpečí dlhodobý komfort.

Hudba pre vaše uši
• 15 mm reproduktor optimalizuje pohodlie nosenia
• Basové otvory umožňujú pohyb vzduchu pre dosiahnutie lepšieho zvuku
• Zliatinový magnet zvyšuje basový výkon a citlivosť

Vyrobený pre Vás a Váš životný štýl
• Tenký dizajn náušníkov pre najpohodlnejšie nosenie
• Vynikajúce jemné gumené náušníky pre vynikajúci komfort
• Trvanlivý systém Flexi-Grip vytvára odolné a pružné spojenie



 15 mm reproduktor

15 mm reproduktor je dostatočne malý na dokonalé 
prispôsobenie a dostatočne veľký na poskytovanie 
ostrého, neskresleného zvuku. Ideálna veľkosť 
zaručuje zážitok z počúvania.

Vetracie otvory Bass Beat
Basové otvory umožňujú pohyb vzduchu pre 
dosiahnutie lepšieho zvuku s bohatými basmi.

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.

Tenký dizajn náušníkov

Tenký náušník je ergonomicky navrhnutý na základe 
anatómie sluchového kanálika v ľudskom uchu. V 
uchu sedí pevne a pohodlne, čím poteší všetkých 
milovníkov slúchadiel s náušníkmi.

Dizajn flexibilného uchytenia

Mäkká, ohybná časť chráni káblový spoj pred 
poškodením, ktoré by inak spôsobilo opakované 
ohýbanie.
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Zvuk
• Akustický systém: otvorený
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Hlasová cievka: medený
• Membrána: Mylarová kupola
• Frekvenčná odozva: 12 - 22 000 Hz
• Impedancia: 16 ohm
• Maximálny príkon: 50 mW
• Citlivosť: 103 dB
• Priemer reproduktora: 15 mm
• Typ: Dynamický

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: dvojité paralelné, symetrické
• Dĺžka kábla: 1 m
• Konektor: 3,5 mm
• Vyhotovenie konektorov: poniklované
• Typ kábla: medený

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 5 x 17 3 x 2,5" cm
• Čistá hmotnosť: 0 011 kg

• Hmotnosť brutto: 0,026 kg
• Hmotnosť obalu: 0,015 kg
• EAN: 69 23410 71123 3
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Balenie blister

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 33 x 19 1 x 14 cm
• Čistá hmotnosť: 0,264 kg
• Hmotnosť brutto: 1,077 kg
• Hmotnosť obalu: 0,813 kg
• Počet užívateľských balení: 24
• GTIN: 1 69 23410 71123 0

Vnútorný kartón
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 18,3 x 8 x 6.2 cm
• Čistá hmotnosť: 0 033 kg
• Hmotnosť brutto: 0,1135 kg
• Hmotnosť obalu: 0,0805 kg
• Počet užívateľských balení: 3
• GTIN: 2 69 23410 71123 7
•
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