
 

 

Philips
Ausīs ievietojamas austiņas

14,2 mm skaļruņi/atv. konstr.
Ieliekamas

SHE3205WT
Piesātināti basi, dzidra skaņa

Pielāgotas ausu ģeometrijai ērtai valkāšanai
Radītas optimālai valkāšanai un komfortam, SHE3205 austiņām ir 14,2 mm skaļruņi un basu atvere 
piesātinātiem basiem un dzidrai skaņai. Iebūvēts mikrofons ļauj viegli pārslēgties starp mūziku un 
zvaniem. Izvēlei pieejamas 6 spilgtas krāsas, kas pieskaņotas jūsu Apple Watch pulkstenim.

Izbaudiet kvalitatīvu skaņu
• 14,2 mm skaļruņi piesātinātiem basiem un dzidrai skaņai
• Neodīma magnēti uzlabo basu sniegumu

Maksimāls lietošanas komforts
• Pielāgotas ausu ģeometrijai ērtai valkāšanai

Izstrādātas ērtībai
• Flexi-Grip dizains izturībai
• Iebūvēts mikrofons pārslēgšanai no mūzikas uz zvaniem



 14,2 mm skaļruņi

Kvalitatīvi 14,2 mm skaļruņi ar neodīma magnētu 
nodrošina piesātinātus basus un dzidru skaņu.

Iebūvētais mikrofons

Iebūvētais mikrofons ļauj viegli pārslēgties starp 
mūzikas klausīšanos un tālruņa zvaniem, lai nekad 
nezaudētu saikni ar sev svarīgajiem cilvēkiem.

Izstrādāts komfortam
Konstrukcija pielāgota ausu ģeometrijai ērtai 
valkāšanai katram lietotājam.

Flexi-Grip

Mīksts, lokans savienojums starp korpusu un vadu 
aizsargā vada savienojumu pret bojājumiem, kas var 
rasties vadu saliecot.

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.
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Specifikācijas
Dizains
• Krāsa: Balts

Skaņa
• Akustiskā sistēma: atvērt
• Magnēta veids: Neodīms
• Pilnā pretestība: 32 omi
• Maksimālā ieejas jauda: 30 mW
• Jutība: 107 dB
• Skaļruņa diametrs: 14,2 mm
• Frekvences reakcija: 8 – 24 000 Hz

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