
 

 

Philips
Ενδώτια ακουστικά

SHE3500BL
Ήχος μπάσων

Μικρά ακουστικά με μαλακά καλύμματα για τα αφτιά
Με σχεδίαση εξαιρετικά μικρού μεγέθους για ενδώτια χρήση, τα ακουστικά 
SHE3500BL/00 της Philips διαθέτουν μαλακά καλύμματα για τα αφτιά που 
προσφέρουν άνεση και άψογη εφαρμογή. Με μικρά αποδοτικά ηχεία για τα μπάσα.

Απολαύστε ποιοτικό ήχο
• Τα μικρά αποδοτικά ηχεία αναπαράγουν ήχο ακριβείας με μπάσα
• Η απόλυτη εφαρμογή στο αφτί αποκλείει τους εξωτερικούς θορύβους

Για μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης
• Εξαιρετικά μικρά για εκπληκτικά άνετη ενδώτια εφαρμογή
• 3 εναλλάξιμα ακουστικά καουτσούκ για βέλτιστη εφαρμογή σε κάθε τύπο αυτιού

Πάντα έτοιμα
• Το καλώδιο 1,2 μέτρων είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο
• Το καουτσούκ μείωσης καταπόνησης καλωδίου ενισχύει την ανθεκτικότητα



 Μικρά αποδοτικά ηχεία

Τα μικρά αποδοτικά ηχεία για τα ακουστικά Philips 
διασφαλίζουν τέλεια εφαρμογή και παρέχουν ήχο 
ακριβείας με πανίσχυρα μπάσα, ιδανικά για 
απολαυστικές ακροάσεις.

Απόλυτη εφαρμογή στο αφτί
Οι ιδιαίτερα μικροί οδηγοί ηχείων αυτών των 
ακουστικών της Philips προσαρμόζονται άνετα 
μέσα στο αυτί και, χάρη στην άψογη προσαρμογή 
τους, αποκλείουν τους εξωτερικούς θορύβους, 
προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία 
ακρόασης.

Εξαιρετικά μικρά ενδώτια

Εξαιρετικά μικρή, ελαφριά ενδώτια σχεδίαση για 
βέλτιστη εφαρμογή στα μικρότερα αφτιά, για 
περισσότερες ώρες ακρόασης.

Για τέλεια εφαρμογή σε κάθε τύπο 
αφτιού

Με δυνατότητα επιλογής μεταξύ 3 εναλλάξιμων 
ζευγαριών καψών, από μικρό μέχρι μεγάλο 
μέγεθος, αυτά τα ακουστικά της Philips θα 
ταιριάξουν άψογα στο αυτί σας.

Καλώδιο 1,2 μέτρων
Καλώδιο με ιδανικό μήκος για να έχετε την 
ελευθερία να τοποθετείτε τη συσκευή ήχου όπου 
θέλετε.

Καουτσούκ μείωσης καταπόνησης 
καλωδίου
Για την επέκταση της διάρκειας ζωής του 
προϊόντος, υπάρχει μαλακό καουτσούκ ανάμεσα 
στα ακουστικά και το καλώδιο που προστατεύει 
τη σύνδεση του καλωδίου από φθορά εξαιτίας του 
συνεχούς λυγίσματος.
SHE3500BL/00

Προδιαγραφές
Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

1,3 x 2,1 x 1,3 εκ.
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

0,5 x 0,8 x 0,5 ίντσες
• Βάρος: 0,01 κ.
• Βάρος: 0,022 lb

Εσωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 0,208 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

18 x 7 x 10,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,06 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Καθαρό απόβαρο: 0,148 κ.
• GTIN: 2 69 23410 71537 2
• Μικτό βάρος: 0,458 lb
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

7,1 x 2,8 x 4,1 ίντσες
• Καθαρό βάρος: 0,132 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,326 lb

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 1,041 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

30 x 19,5 x 12,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,24 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24
• Καθαρό απόβαρο: 0,801 κ.
• GTIN: 1 69 23410 71537 5
• Μικτό βάρος: 2,295 lb
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

11,8 x 7,7 x 4,9 ίντσες
• Καθαρό βάρος: 0,529 lb
• Καθαρό απόβαρο: 1,766 lb

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

5 x 17,25 x 2,6 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,028 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,01 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,018 κ.
• EAN: 69 23410 71537 8
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

2,0 x 6,8 x 1,0 ίντσες
• Μικτό βάρος: 0,062 lb
• Καθαρό βάρος: 0,022 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,040 lb
• Τύπος συσκευασίας: Εικονική

Συνδεσιμότητα
• Σύνδεση καλωδίων: διπλή παράλληλη, 
συμμετρική

• Μήκος καλωδίου: 1,2 m
• Υποδοχή σύνδεσης: 3,5 χιλ.
• Φινίρισμα βύσματος: επιχρωμιωμένο

Ήχος
• Αντίσταση: 16 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 50 mW
• Ευαισθησία: 100 dB
• Τύπος: Δυναμική
• Συχνότητα απόκρισης: 12 - 22.500 Hz
•
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