
 

 

Philips
Ušesne slušalke

14,2 mm pogonske enote/odprt 

hrbtni del

Ušesni čepek

SHE3205BK
Bogati nizki toni, čist zvok

Zasnovano za udobno prileganje geometriji ušesa
Slušalke SHE3205, ki so zasnovane za optimalno prileganje in udobje, so opremljene s 14,2 mm 

pogonskimi enotami in s kanalom za nizke tone, kar omogoča bogate nizke tone in čist zvok. Vgrajeni 

mikrofon omogoča enostavno preklapljanje med glasbo in klici. Izbirate lahko med 6 živahnimi barvami, 

da se bodo zagotovo ujemale z vašo uro Apple.

Uživajte v kakovostnem zvoku
• 14,2 mm zvočniške pogonske enote za bogate nizke tone in jasen zvok
• Neodimovi magneti izboljšajo nizke tone

Skrajno udobno nošenje
• Zasnovano za udobno prileganje geometriji ušesa

Zasnovano za priročno uporabo
• Zasnova Flexi-Grip za trpežnost
• Z vgrajenim mikrofonom preklapljate med glasbo in telefonskimi klici



 14,2 mm zvočniške pogonske enote

Kakovostne 14,2 mm zvočniške pogonske enote z 
neodimovim magnetom zagotavlja bogate nizke tone 
in jasen zvok.

Vgrajen mikrofon

Z vgrajenim mikrofonom preprosto preklapljate 
med poslušanjem glasbe in sprejemanjem telefonskih 
klicev – popolnoma enostavno, da ste vedno 
povezani s tem, kar vam največ pomeni.

Izdelano za udobje
Zasnova temelji na geometriji ušesa, zato vsem 
zagotavlja udobno nošenje in prileganje.

Flexi-Grip

Mehek in upogljiv del, ki povezuje ohišje in kabel, ščiti 
kabelsko povezavo pred poškodbami tudi pri 
pogostem upogibanju.

Neodimovi magneti

Neodim je najboljši material za proizvajanje močnega 
magnetnega polja za večjo občutljivost zvočniške 
tuljave, večjo odzivnost nizkih tonov in višjo 
kakovost zvoka na splošno.
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Specifikacije
Zasnova
• Barva: Črna

Zvok
• Akustični sistem: odprt
• Tip magneta: Neodim
• Impedanca: 32 ohm
• Največja vhodna moč: 30 mW
• Občutljivost: 107 dB
• Premer zvočnika: 14,2 mm
• Frekvenčni odziv: 8–24.000 Hz

Povezljivost
• Kabelska povezava: dvojno vzporedna, simetrična
• Dolžina kabla: 1 m
• Konektor: 3,5 mm
• Zaključna obdelava konektorja: ponikljan
• Tip kabla: baker
•
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