
 

 

„Philips“
Ausinės su ausų kištukais

14,8 mm garsiakalbiai / atvira 

nugarėlė

Ausinės kištukas

SHE3010BK
Papildomi žemieji dažniai

Minkštos ir patogiai priglunda
„Philips“ SHE3010 ausinės su minkštais ausų kištukais yra minkštos ir patogiai priglunda. 
Gali būti įvairių spalvų, derančių prie jūsų stiliaus.

Mėgaukitės kokybišku garsu
• 14,8 mm garsiakalbių pagrindiniai įrenginiai aukštos kokybės garsui atkurti
• Neodimio magnetai sustiprina žemuosius dažnius ir jautrumą

Didžiausias malonumas dėvėti
• Patogus dėvėti guminis priekinis gaubtelis
• Dėl minkšto korpuso ausines patogu nešioti

Patogus dizainas
• Patvarus „Flexi-Grip“ dizainas



 „Flexi-Grip“
Minkšta ir lanksti dalis apsaugo laido jungtį nuo 
pažeidimų pakartotinai ją lankstant.

Neodimio magnetai
„Neodymium“ – geriausia medžiaga stipriam 
magnetiniam laukui sukurti, kad būtų gautas didesnis 
balso vijos jautrumas, geresnė žemųjų dažnių reakcija 
ir apskritai aukštesnė garso kokybė.

Minkštas korpusas
Skaidrus guminis ausinių kopursas prisitaiko pagal 
ausies formą, kad muzikos klausytis būtų patogu.

14,8 mm garsiakalbiai

Ausinėse sumontuoti dideli 14,8 mm garsiakalbiai 
atkuria aukštos kokybės garsą.

Guminis priekinis gaubtelis

Guminis priekinis gaubtelis yra minkštas, todėl 
patogu dėvėti.
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Konstrukcija
• Spalva: Juoda

Garsas
• Akustinė sistema: atvir.
• Magnetinio tipo: „Neodymium“
• Garsinė ritė: varinė
• Diafragma: PET
• Pilnutinė varža: 16 omų
• Didžiausia įvesties galia: 25 mW
• Jautrumas: 107 dB
• Garsiakalbio skersmuo: 14,8 mm
• Tipas: Dinaminis
• Dažninė charakteristika: 9–22 000 Hz

Prijungimo galimybė
• Laido jungtis: Dvi lygiagrečiosios, simetrinės
• Kabelio ilgis: 1 m
• Jungtis: 3,5 mm
• Jungties danga: nikelis
• Laido tipas: varinė

Pakavimo matmenys
• EAN: 69 23410 73214 6
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

5,2 x 17,5 x 2,8 cm
• Bendras svoris: 0,03217 kg

• Grynasis svoris: 0,01167 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Iškilimas
• Pakuotės svoris: 0,0205 kg
• Išdėstymo tipas: Abu

Vidinė dėžutė
• Bendras svoris: 0,12351 kg
• GTIN: 2 69 23410 73214 0
• Inner carton (L x W x H): 17,9 x 8 x 6 cm
• Grynasis svoris: 0,03501 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Pakuotės svoris: 0,0885 kg

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 1,21708 kg
• GTIN: 1 69 23410 73214 3
• Outer carton (L x W x H): 34,5 x 19,7 x 16,3 cm
• Grynasis svoris: 0,28008 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
• Pakuotės svoris: 0,937 kg

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

1,6 x 2,1 x 1,25 cm
• Svoris: 0,01167 kg
•
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