
 

 

Philips
Sluchátka do uší

14,2mm reproduktory / otevřená

Sluchátka do uší

SHE3205WT
Bohaté basy, čistý zvuk

Konstrukce pohodlně padne na uši
Konstrukce sluchátek SHE3205 dokonale padne na uši. 14,2mm reproduktory a basový otvor 
zajišťují čistý zvuk a silné basy. Zabudovaný mikrofon umožňuje snadno přepínat mezi hudbou 
a hovory. Dodává se v 6 výrazných barvách odpovídajících hodinkám Apple.

Vychutnejte si kvalitní zvuk
• 14,2mm reproduktory pro čistý zvuk a silné basy
• Neodymové magnety zlepšují výkon basů

Opravdu pohodlné nošení
• Konstrukce pohodlně padne na uši

Pohodlný design
• Design Flexi-Grip pro odolnost
• Zabudovaný mikrofon umožňuje přepínání mezi hudbou a telefonními hovory



 14,2mm reproduktory

Kvalitní 14,2mm reproduktory s neodymovým 
magnetem zajistí čistý zvuk a silné basy.

Vestavěný mikrofon

Zabudovaný mikrofon umožňuje snadné přepínání 
mezi poslechem hudby a přijímáním telefonních 
hovorů – jednoduše tak budete neustále ve spojení 
s tím, co je pro vás nejdůležitější.

Vytvořeno pro pohodlí
Výrobek je konstruován podle tvaru uší, aby 
pohodlně padl každému.

Flexi-Grip

Měkká, pružná část, která spojuje kryt s kabelem, 
chrání kabelové spojení před poškozením i při 
velkém ohnutí.

Neodymové magnety

Neodym je nejlepší materiál pro vytvoření silného 
magnetického pole pro větší citlivost vinutí 
reproduktoru, lepší odezvu basů a celkově vyšší 
kvalitu zvuku.
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Specifikace
Design
• Barva: White

Zvuk
• Akustický systém: otevřený
• Typ magnetu: Neodymový
• Impedance: 32 ohm
• Maximální příkon: 30 mW
• Citlivost: 107 dB
• Průměr reproduktoru: 14,2 mm
• Kmitočtová charakteristika: 8 – 24 000 Hz

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: dvojité – paralelní, symetrické
• Délka kabelu: 1 m
• Konektor: 3,5 mm
• Povrchová úprava konektoru: niklováno
• Typ kabelu: měď
•
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