
 

 

Philips
Nappikuulokkeet

SHE3570GN
Musiikin värit

Erottuvat värit kaikkiin tilanteisiin. Erittäin pienet nappikuulokkeet sopivat korviin erityisen 
hyvin. Laadukkaat kaiuttimet takaavat tarkan äänentoiston ja jykevän basson. Nautittavaan 
kuunteluun.

Nauti äänenlaadusta
• Pienet tehokkaat kaiuttimet toistavat äänen ja bassoäänet tarkasti
• Hyvin istuva korvatyyny vaimentaa taustamelun

Käytä pidempään
• Erittäin pienet, sopivat korviin miellyttävästi
• 3 vaihdettavaa kumista korvasuojusta takaavat täydellisen istuvuuden

Aina valmiina
• 1,2 metrin johto sopii erinomaisesti ulkokäyttöön
• Kumilla suojattu kaapeli parantaa kestävyyttä



 1,2 m johto
Paras mahdollinen johtopituus. Soittimen voi sijoittaa 
vapaasti minne tahansa.

Sopivat täydellisesti kaikkiin korviin

Voit valita 3 vaihdettavasta korvasuojuksesta. Koot 
vaihtelevat pienestä suureen, joten kaikenkokoisille 
korville löytyy varmasti sopiva.

Täydellinen istuvuus
Todella pienikokoinen kaiutinohjain istuu mukavasti 
korvassa ja vaimentaa taustamelun. Tuloksena on 
intensiivinen kuuntelukokemus.

Kumilla suojattu kaapeli
Kuulokkeiden ja johdon välillä oleva pehmeä kumi 
pidentää kuulokkeiden käyttöikää ja suojaa johdon 
liitäntää toistuvalta taivuttelulta.

Pienet tehokkaat kaiuttimet

Nappikuulokkeiden pienet tehokkaat kaiuttimet 
sopivat mukavasti, toistavat äänen tarkasti ja basson 
jykevästi, lisäävät kuuntelunautintoa.

Erittäin pienet

Erittäin pienet, kevyet nappikuulokkeet tuntikausien 
kuuntelemiseen.
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Sisäpakkaus
• EAN: 87 12581 58603 4
• Kokonaispaino: 0,1256 kg
• Sisäpakkaus (P x L x K): 17,8 x 9,8 x 5,9 cm
• Nettopaino: 0,0294 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Taara: 0,0962 kg

Ulompi pakkaus
• EAN: 87 12581 58600 3
• Kokonaispaino: 1,1848 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 36,5 x 21,3 x 13,4 cm
• Nettopaino: 0,2352 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 24
• Taara: 0,9496 kg

Pakkauksen mitat
• EAN: 69 23410 70744 1
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1

• Pakkauksen mitat (L x K x S): 5 x 17 x 3 cm
• Kokonaispaino: 0,0242 kg
• Nettopaino: 0,0098 kg
• Taara: 0,0144 kg
• Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus

Liitännät
• Johtoliitäntä: Kaksi symmetristä rinnakkaisliitintä
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liitin: 3,5 mm stereo
• Liittimen pinnoitus: Kromaus

Ääni
• Taajuusvaste: 12 - 23 500 Hz
• Impedanssi: 16 ohmia
• Enimmäisteho: 50 mW
• Herkkyys: 102 dB
• Tyyppi: Dynaamiset
•
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