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Slúchadlo do ucha

SHE3010BK
Výnimočné basy

Mäkké telo na pohodlné nosenie
Slúchadlá Philips SHE3010 s mäkkým telom ponúkajú príjemné, pohodlné nosenie. Sú 
dostupné v živých, nápaditých farbách hodiacich sa k vášmu štýlu.

Vychutnajte si kvalitu zvuku
• 14,8 mm budiče pre vysokú kvalitu zvuku
• Neodýmiové magnety zvyšujú výkon basov a citlivosť

Dokonalé pohodlie pri nosení
• Pogumované predné čiapočky na pohodlné nosenie
• Mäkké telo zabezpečuje pohodlné nosenie

Navrhnuté pre vaše pohodlie
• Dizajn flexibilného uchytenia Flexi-Grip zaisťuje odolnosť.



 Flexi-Grip
Mäkká, ohybná časť chráni káblový spoj pred 
poškodením, ktoré by inak spôsobilo opakované 
ohýbanie.

Neodýmiové magnety
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.

Mäkké telo
Priehľadné, pogumované telo slúchadla sa prispôsobí 
tvaru ucha a zabezpečí tak pohodlie pri počúvaní.

14,8 mm reproduktory

Veľké 14,8 mm budiče reproduktorov vtesnané do 
slúchadiel do uší ponúkajú zvuk vysokej kvality.

Pogumovaná predná čiapočka

Pogumovaná predná čiapočka poskytuje úplne 
mäkké telo na pohodlné nosenie.
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Dizajn
• Farba: Čierna

Zvuk
• Akustický systém: otvorený
• Typ magnetu: Neodýmiová
• Hlasová cievka: Meď
• Membrána: PET
• Impedancia: 16 ohm
• Maximálny príkon: 25 mW
• Citlivosť: 107 dB
• Priemer reproduktora: 14,8 mm
• Typ: Dynamický
• Frekvenčná odozva: 9 – 22 000 Hz

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

Rozmery balenia
• EAN: 69 23410 73214 6
• Rozmery balenia (Š x V x H): 5,2 x 17,5 x 2,8 cm
• Hmotnosť brutto: 0,032 17 kg

• Hmotnosť netto: 0,011 67 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Balenie blister
• Hmotnosť obalu: 0,0205 kg
• Typ policového umiestnenia: Obidve

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: 0,123 51 kg
• GTIN: 2 69 23410 73214 0
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 17,9 x 8 x 6 cm
• Hmotnosť netto: 0,035 01 kg
• Počet používateľských balení: 3
• Hmotnosť obalu: 0,0885 kg

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 1,217 08 kg
• GTIN: 1 69 23410 73214 3
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 34,5 x 19,7 x 16,3 cm
• Hmotnosť netto: 0,280 08 kg
• Počet používateľských balení: 24
• Hmotnosť obalu: 0,937 kg

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

1,6 x 2,1 x 1,25 cm
• Hmotnosť: 0,011 67 kg
•
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