
 

 

Philips
Austiņas

8,6 mm skaļruņi/nosl. konstr.
Ausīs ievietojamas

SHE3550BK
Iespaidīgi bīti, saviļņojoši basi

Kompakts dizains
Īpaši mazas, taču ar iespaidīgiem basiem apveltītas Philips MyJam Beamers ieliekamās 
austiņas ar ovāliem ieliktņiem ērtai valkāšanai.

Baudiet kvalitatīvu skanējumu
• Iespaidīgi basi un dzidra skaņa, pateicoties efektīviem skaļruņiem
• Perfekta izolācija bloķē ārējo troksni

Klausieties ilgāk
• Ovāls skaņas kanāla ieliktnis ergonomiskam komfortam
• 2 maināmi gumijas uzgaļi valkāšanas ērtībām

Vienmēr gatavas ceļam
• Pastiprināts vada savienotājs uzlabo izturību un savienojumu



 2 uzgaļu izmēri
Komplektā ir 2 izmēru uzgaļi individuālai, perfektai 
pielāgošanai.

Efektīvi skaļruņi
Philips Vibes ausīs ievietojamām austiņām ir 
kompakta konstrukcija, kurā iebūvēti efektīvi 
skaļruņi. Tie nodrošina komfortu un rada dzidru 
skaņu un iespaidīgus basus.

Ovāls skaņas kanāls
Ovāls skaņas kanāla ieliktnis nodrošina ergonomisku 
komfortu, precīzi atbilstot auss formai.

Perfekti ieguļ ausīs
Īpaši mazas austiņas, kas perfekti ieguļ ausīs, 
izveidojot izolāciju pret ārējo troksni.

Pastiprināts vada savienotājs
Lai paildzinātu austiņu kalpošanas laiku, mīksts 
gumijas savienotājs starp austiņām un vadu aizsargā 
savienojumu pret bojājumiem, ko rada atkārtota 
saliekšana.
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Piederumi
• Ausu uzgaļi: 3 izmēri S, M, L

Skaņa
• Akustiskā sistēma: Slēgta
• Frekvences reakcija: 20-20 000 Hz
• Magnēta veids: Neodīms
• Maksimālā ieejas jauda: 10 mW
• Jutība: 101 dB
• Skaļruņa diametrs: 8,6 mm
• Pilnā pretestība: 16 omi

Savienojamība
• Vada tips: varš
• Vada savienojums: divi paralēli, simetriski
• Vada garums: 1,2 m
• Savienotājs: 3,5 mm
• Savienotāja apdare: hromēts

Iekšējā kartona kaste
• Bruto svars: 0,125 kg
• GTIN: 2 69 51613 99137 8
• Inner carton (L x W x H): 18,1 x 8,1 x 6 cm
• Neto svars: 0,036 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
• Taras svars: 0,089 kg

Ārējā kartona kaste
• Bruto svars: 1,127 kg
• GTIN: 1 69 51613 99137 1
• Outer carton (L x W x H): 37,5 x 17,9 x 13,9 cm
• Neto svars: 0,288 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
• Taras svars: 0,839 kg

Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 5 x 17,3 x 2,7 cm
• EAN: 69 51613 99137 4
• Bruto svars: 0,026 kg
• Neto svars: 0,012 kg
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: Kabata
• Taras svars: 0,014 kg
• Plauktā novietošanas veids: Abi

Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

2,1 x 1,85 x 1,2 cm
• Svars: 0,011 kg

Dizains
• Krāsa: Melna
•

Specifikācijas
Austiņas
8,6 mm skaļruņi/nosl. konstr. Ausīs ievietojamas
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