
 

 

Philips
Слушалки с микрофон

14,8 мм мембрани/ отворен гръб

Микрокапсули

SHE3015WT
По-богати баси

Мек корпус за удобно прилягане
Слушалките Philips SHE3015 с микрокапсули с мек корпус осигуряват удобно 
прилягане. Предлагат се в привличащи погледа цветове. Вграденият микрофон и 
управление улесняват разговорите със свободни ръце на мобилни устройства.

По-качествен звук
• 14,8 мм мембрани на високоговорителите за висококачествен звук
• Неодимовите магнити подобряват басите и чувствителността

Максимално удобство при носене
• Мекият корпус осигурява комфортно прилягане
• Предни капачета с гумено покритие за комфортно носене

Дизайн за удобство
• Дизайн Flexi-Grip за издръжливост
• Вграденият микрофон превключва от музика към телефонни обаждания



 14,8 мм високоговорители
Големи 14,8 мм мембрани на високоговорителя, 
вмъкнати в слушалки с микрокапсули, осигуряват 
висококачествен звук.

Вграден микрофон
Вграденият микрофон ви позволява лесно да 
превключвате между слушане на музика и 
приемане на телефонни обаждания – лесно, за да 
можете винаги да сте свързани с това, което е 
най-важно за вас.

Flexi-grip
Мека гъвкава част защитава кабелната връзка от 
повреда, която иначе би възникнала при 
многократно свързване.

Неодимови магнити
Неодимът е най-добрият материал за създаване 
на силно магнитно поле за постигане на по-
голяма чувствителност в гласовата намотка, по-
добър нискочестотен диапазон и по-високо 
общо качество на звука.

Гумирано предно капаче
Гумираното предно капаче осигурява изцяло мек 
корпус за комфортно носене.

Мек корпус
Прозрачният, гумиран корпус на слушалките 
приляга по формата на ухото за комфортно 
слушане.
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Дизайн
• Цвят: Бяло

Звук
• Акустична система: отворена
• Тип магнит: Неодимов
• Звукова намотка: медна
• Диафрагма: PET
• Импеданс: 16 ома
• Максимална входяща мощност: 25 mW
• Чувствителност: 107 dB
• Диаметър на високоговорителя: 14,8 мм
• Тип: Динамичен
• Честотен обхват: 9 - 22 000 Hz

Възможности за свързване
• Кабелна връзка: двойно паралелна, симетрична
• Дължина на кабела: 1 м
• Съединител: 3,5 мм
• Покритие на съединителя: никелиран
• Вид кабел: медна

Габарити на опаковката
• EAN: 69 23410 73226 9
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

5,2 x 17,5 x 2,8 см
• Бруто тегло: 0,0339 кг

• Нето тегло: 0,0134 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Стандартен
• Тегло на опаковката: 0,0205 кг
• Начин на поставяне: Стандартен

Вътрешен кашон
• Бруто тегло: 0,1287 кг
• GTIN: 2 69 23410 73226 3
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 17,9 x 8 x 6 см
• Нето тегло: 0,0402 кг
• Брой потребителски опаковки: 3
• Тегло на опаковката: 0,0885 кг

Външен кашон
• Бруто тегло: 1,2586 кг
• GTIN: 1 69 23410 73226 6
• Външен кашон (л x Ш x В): 34,5 x 19,7 x 16,3 см
• Нето тегло: 0,3216 кг
• Брой потребителски опаковки: 24
• Тегло на опаковката: 0,9370 кг

Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

1,6 x 2,1 x 1,25 см
• Тегло: 0,0134 кг
•
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