
 

 

„Philips“
Ausinės

8,6 mm garsiakalbiai / uždaros
Įdedamos į ausis

SHE3550WT
Ritmas ir žemieji dažniai

Kompaktiškas dizainas
Itin mažos, žemų bosų „Philips MyJam Beamers“ ausinės turi ovalius vamzdelių įdėklus, kad 
būtų patogu.

Mėgaukitės kokybišku garsu
• Sodrūs žemieji dažniai ir itin aiškus garsas per garsiakalbius
• Tobula izoliacija ausyje blokuoja išorinį garsą

Klausykitės ilgiau
• Dėl ovalaus garso vamzdelio įdėklo patogiai priglunda
• 2 keičiami guminiai ausų gaubteliai optimaliai priglunda

Visada parengtos keliui
• Sutvirtintas laido laikiklis užtikrina patvarumą ir sujungimo kokybę



 2 dydžių ausų gaubteliai
2 dydžių ausų gaubteliai yra asmeniškai pritaikomi ir 
ideliai priglunda.

Efektyvūs garsiakalbiai
„Philips Vibes“ į ausis įdedamos ausinės turi galingus, 
bet kompaktiškus garsiakalbius, kurie puikiai 
priglunda ir atkuria švarų garsą ir sodrius žemuosius 
dažnius.

Ovalus garso vamzdelis
Dėl ovalaus garso vamzdelio įdėklo patogiai priglunda 
ir prisitaiko pagal ausies formą.

Puikiai priglunda ausyje
Itin mažos ausinės puikiai priglunda ausyje ir blokuoja 
aplinkos triukšmą.

Sutvirtintas laido laikiklis
Tarp ausinių ir laido esanti minkšta guma saugo jungtį 
nuo pažeidimo pakartotinai lankstant, todėl ausinės 
tarnaus ilgiau.
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Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

5 x 17,3 x 2,7 cm
• Grynasis svoris: 0,012 kg
• Bendras svoris: 0,026 kg
• Pakuotės svoris: 0,014 kg
• EAN: 69 25970 70905 7
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Iškilimas
• Išdėstymo tipas: Abu

Išorinė kartoninė dėžutė
• Outer carton (L x W x H): 37,5 x 17,9 x 13,9 cm
• Grynasis svoris: 0,288 kg
• Bendras svoris: 1,127 kg
• Pakuotės svoris: 0,839 kg
• GTIN: 1 69 25970 70905 4
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24

Vidinė dėžutė
• Inner carton (L x W x H): 18,1 x 8,1 x 6 cm
• Grynasis svoris: 0,036 kg
• Bendras svoris: 0,125 kg
• Pakuotės svoris: 0,089 kg

• GTIN: 2 69 25970 70905 1
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3

Priedai
• Ausų gaubteliai: 3 dydžiai: S, M, L

Garsas
• Akustinė sistema: Uždara
• Dažninė charakteristika: 11–22 000 Hz
• Magnetinio tipo: „Neodymium“
• Didžiausia įvesties galia: 20 mW
• Tipas: Dinaminis
• Garsinė ritė: varinė
• Jautrumas: 105 dB
• Garsiakalbio skersmuo: 8,6 mm
• Pilnutinė varža: 16 omų

Prijungimo galimybė
• Laido tipas: varinė
• Laido jungtis: Dvi lygiagrečiosios, simetrinės
• Kabelio ilgis: 1,2 m
• Jungtis: 3,5 mm
• Jungties danga: chromas
•
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