
 

 

Philips
Ausīs ievietojamas austiņas

14,8 mm skaļruņi/atv. konstr.
Ieliekamas

SHE3010TL
Papildu zemās frekvences skaņa

Mīksts korpuss ērtai valkāšanai
Philips SHE3010 austiņas ar mīkstām ieliekamajām austiņu uzmavām nodrošina patīkamu, 
ērtu valkāšanu. Pieejamas spilgtās, pievilcīgās krāsās, lai atbilstu jūsu stilam.

Izbaudiet kvalitatīvu skaņu
• 14,8 mm skaļruņi augstas kvalitātes skaņai
• Neodīma magnēti uzlabo zem.fr. skaņu un jutību

Maksimāls lietošanas komforts
• Gumijoti priekšējie uzgaļi valkāšanas komfortam
• Mīksts korpuss nodrošina ērtu valkāšanu

Izstrādātas ērtībai
• Flexi-Grip dizains izturībai



 Flexi-Grip
Mīkstais, lokanais elements aizsargā vadu 
savienojumu pret bojājumiem, kas varētu rasties no 
atkārtotas locīšanas.

Neodīma magnēti
Neodīms ir labākais materiāls, kāds veido spēcīgu 
magnētisko lauku un nodrošina lielāku balss tinuma 
jutību, labāku zemās frekvences skaņas reakciju un 
augstāku vispārējo skaņas kvalitāti.

Mīksts korpuss
Caurspīdīgs, gumijots austiņu korpuss pielāgojas auss 
formai klausīšanās komfortam.

14,8 mm skaļruņi

Lieli 14,8 mm skaļruņi, kas ievietoti ausīs ievietojamās 
austiņu uzmavās, nodrošina augstas kvalitātes 
skanējumu.

Gumijots priekšējais uzgalis

Gumijoti priekšējie uzgaļi nodrošina mīkstu korpusu 
valkāšanas komfortam.
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Dizains
• Krāsa: Zaļganzila

Skaņa
• Akustiskā sistēma: atvērt
• Magnēta veids: Neodīms
• Skaļruņa spole: varš
• Membrāna: PET
• Pilnā pretestība: 16 omi
• Maksimālā ieejas jauda: 25 mW
• Jutība: 107 dB
• Skaļruņa diametrs: 14,8 mm
• Tips: Dinamisks
• Frekvences reakcija: 9 – 22 000 Hz

Savienojamība
• Vada savienojums: divi paralēli, simetriski
• Vada garums: 1 m
• Savienotājs: 3,5 mm
• Savienotāja apdare: niķelēts
• Vada tips: varš

Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

5,2 x 17,5 x 2,8 cm
• Bruto svars: 0,03217 kg
• Neto svars: 0,01167 kg

• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: Kabata
• Taras svars: 0,0205 kg
• Plauktā novietošanas veids: Abi
• EAN: 69 25970 70196 9

Iekšējā kartona kaste
• Bruto svars: 0,12351 kg
• Inner carton (L x W x H): 17,9 x 8 x 6 cm
• Neto svars: 0,03501 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
• Taras svars: 0,0885 kg
• GTIN: 2 69 25970 70196 3

Ārējā kartona kaste
• Bruto svars: 1,21708 kg
• Outer carton (L x W x H): 34,5 x 19,7 x 16,3 cm
• Neto svars: 0,28008 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
• Taras svars: 0,937 kg
• GTIN: 1 69 25970 70196 6

Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

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