
 

 

Philips
Căști intraauriculare

SHE3000BL
Extra Bass

Design subţire unic al capacului pentru adaptare ergonomică
Cu difuzoare de 15 mm şi fantă Bass Beat, aceste căşti sunt apreciate pentru performanţa 
îmbunătăţită a başilor. Designul ergonomic cu capace subţiri cauciucate asigură un confort 
îndelungat.

Muzică pentru plăcerea dumneavoastră
• Difuzor de 15 mm pentru confort optim
• Fantele Bass Beat permit obţinerea unui sunet de calitate
• Magnetul din neodim îmbunătăţește performanţa basului și sensibilitatea

Conceput pentru dumneavoastră și stilul dumneavoastră de viaţă
• Capac de căști cu design subţire pentru potrivire perfectă
• Ornamente de cauciuc extrem de moi pentru confort sporit
• Design Flexi-Grip rezistent și flexibil



 Difuzor de 15 mm

Suficient de mic pentru a vă oferi un confort optim și 
suficient de mare pentru a reda sunete clare, fără 
distorsiuni, acest difuzor de 15 mm are dimensiunile 
ideale.

Orificii Bass Beat
Fantele Bass Beat permit obţinerea unui sunet de 
calitate, cu bas profund.

Magnet din neodim
Neodimul este cel mai bun material pentru 
producerea unui câmp magnetic puternic, facilitând 
obţinerea unei sensibilităţi ridicate a bobinei acustice.

Capac de căști cu design subţire

Capacul subţire este conceput ergonomic pe baza 
anatomiei canalului auricular uman. Se fixează bine și 
confortabil în ureche pentru iubitorii de căști.

Design Flexi-Grip

Manșonul flexibil, moale, protejează cablul împotriva 
uzurii care survine în urma îndoirii repetate.
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Sunet
• Sistem acustic: desch.
• Tip magnet: Neodim
• Bobină: cupru
• diafragmă: dom mylar
• Răspuns în frecvenţă: 12 - 22 000 Hz
• Impedanţă: 16 ohm
• Putere maximă de intrare: 50 mW
• Sensibilitate: 115 dB
• Diametru difuzor: 15 mm
• Tip: Dinamic

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: paralelă dublă, simetrică
• Lungime cablu: 1 m
• Conector: 3,5 mm
• Finisaj conector: placat cu nichel
• Tip cablu: cupru

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 5 x 17,3 x 2,5 cm
• Greutate netă: 0,011 kg

• Greutate brută: 0,026 kg
• Greutate proprie: 0,015 kg
• EAN: 69 23410 71145 5
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 33 x 19,1 x 14 cm
• Greutate netă: 0,264 kg
• Greutate brută: 1,077 kg
• Greutate proprie: 0,813 kg
• Număr de ambalaje: 24
• GTIN: 1 69 23410 71145 2

Cutie interioară
• Cutie interioară (L x L x Î): 18,3 x 8 x 6,2 cm
• Greutate netă: 0,033 kg
• Greutate brută: 0,1135 kg
• Greutate proprie: 0,0805 kg
• Număr de ambalaje: 3
• GTIN: 2 69 23410 71145 9
•
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