
 

 

Philips
Sluchátka s mikrofonem

8,6mm reproduktory / uzavřená

Do uší

SHE3555BL
Mocné beaty, důrazné basy

Kompaktní provedení
Mimořádně malá sluchátka do uší se silnými basy Philips Beamers jsou vybaveny 
trubicovými vložkami pro větší pohodlí.

Vychutnejte si kvalitní zvuk
• Silné basy a čistý zvuk díky výkonným reproduktorům
• Dokonalé těsnění do uší blokuje okolní hluk

Poslouchejte déle
• Ergonomický design vložky oválného zvukovodu zajišťuje pohodlí
• 2 vyměnitelné gumové náušníky nabízejí optimální velikost

Vždy připraveno k provozu
• Zpevněná ochrana kabelu zlepšuje odolnost a připojení
• Zabudovaný mikrofon umožňuje přepínání mezi hudbou a telefonními hovory



 2 velikosti náušníků
Náušníky se dodávají ve 2 velikostech, aby každému 
dokonale padly.

Vestavěný mikrofon
Zabudované mikrofony umožňují snadné přepínání 
mezi poslechem hudby a přijímáním telefonních 
hovorů, takže budete neustále na příjmu.

Výkonné reproduktory
Domácí sluchátka do uší Philips Vibes s výkonnými 
reproduktory v kompaktním provedení. Dokonale 
padnou a poskytnou vám čistý zvuk a dunivé basy.

Oválný zvukovod
Vložka ergonomického zvukovodu díky svému tvaru, 
který reálně kopíruje vnitřek ucha, poskytuje 
ergonomické pohodlí.

Dokonalý tvar do uší
Mimořádně malá sluchátka vám padnou přesně do 
uší a utěsní je tak dobře, že zablokují okolní hluk.

Zpevněná ochrana kabelu
Pro prodloužení životnosti sluchátek, ochrana 
z měkké pryže mezi nimi a kabelem zabraňuje 
poškození připojení opakovaným ohýbáním.
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Zvuk
• Akustický systém: Uzavřený
• Kmitočtová charakteristika: 10 – 22 000 Hz
• Impedance: 16 ohmů
• Typ magnetu: Neodymový
• Maximální příkon: 20 mW
• Citlivost: 103 dB

Rozměry balení
• Typ balení: Plastikový obal
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ umístění poličky: Obojí
• Rozměry balení (Š x V x H): 5 x 17,3 x 2,7 cm
• Hrubá hmotnost: 0,027 kg
• Čistá hmotnost: 0,013 kg
• Hmotnost obalu: 0,014 kg
• EAN: 69 23410 72453 0

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 3

• Vnitřní obal (D x Š x V): 18,1 x 8,1 x 6 cm
• Hrubá hmotnost: 0,127 kg
• Čistá hmotnost: 0,039 kg
• Hmotnost obalu: 0,088 kg
• GTIN: 2 69 23410 72453 4

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 24
• Vnější obal (D x Š x V): 37,5 x 17,9 x 13,9 cm
• Hrubá hmotnost: 1,14 kg
• Čistá hmotnost: 0,312 kg
• Hmotnost obalu: 0,828 kg
• GTIN: 1 69 23410 72453 7

Design
• Barva: Modrá

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 2,1 x 1,2 x 1,85 cm
• Hmotnost: 0,012 kg
•

Specifikace
Sluchátka s mikrofonem
8,6mm reproduktory / uzavřená Do uší
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