
 

 

Philips
Fülbe helyezhető 
fejhallgató

SHE3570WT
Zenei színek

Különböző színek a különböző alkalmakhoz. A rendkívül kis méretű, fülbe illeszkedő 
speciális kialakítás a lehető legjobb illeszkedést biztosítja. A kiváló minőségű hangszórók 
pontos hangot és erőteljes mélyhangzást biztosítanak. Garantált hangélmény.

Élvezze a minőségi hangzást!
• A kisméretű, erőteljes hangszóró pontos és mélyhangokkal telt hangzást nyújt
• A tökéletes szigetelés kiszűri a külső zajt

Használja tovább!
• Rendkívül kis méretű, állítható, fülbe illeszkedő
• A 3 cserélhető gumi fülbetét kiválóan illeszkedik minden fülhöz

Mindig készen áll
• Az 1,2 m hosszúságú kábel ideális a szabadtéri használathoz
• Gumival bevont kábelvédő a tartósság növeléséért



 1,2 m-es kábel
Ideális hosszúságú kábel, amely több szabadságot 
nyújt a felhasználó számára, aki eldöntheti, hol 
kívánja viselni az audioeszközt.

Az optimális illeszkedésért

A 3 különböző méretű, cserélhető gumi fülbetét 
valamelyike biztosan pontosan illeszkedik a fülébe.

Tökéletes szigetelés
A különlegesen apró hangszórók kényelmesen a 
fülbe helyezhetők, és a kivételesen szoros 
illeszkedésnek köszönhetően a külső zaj nem 
zavarhatja meg a zenehallgatás tökéletes élményét.

Gumival bevont kábelvédő
A termék élettartamának növelése érdekében a 
fejhallgató és a kábel közötti puha gumiréteg óvja a 
kábelcsatlakozást a gyakori meghajlításból eredő 
sérülésektől.

Kisméretű, erőteljes hangszóró

A fülbe helyezhető fejhallgató kisméretű, erőteljes 
hangszórója pontosan illeszkedik és erőteljes 
mélyhangzást ad. Garantált zenehallgatási élmény.

Rendkívül kis méretű, fülbe illeszkedő

A rendkívül kis méretű és könnyű fülbetét 
tökéletesen illeszkedik kisebb fülbe is, akár több órás 
használat esetén is.
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Belső karton
• EAN: 87 12581 58591 4
• Bruttó tömeg: 0,1256 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

17,8 x 9,8 x 5,9 cm
• Nettó tömeg: 0,0294 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• Táratömeg: 0,0962 kg

Külső kartondoboz
• EAN: 87 12581 58590 7
• Bruttó tömeg: 1,1848 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

36,5 x 21,3 x 13,4 cm
• Nettó tömeg: 0,2352 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 24
• Táratömeg: 0,9496 kg

Méret csomagolással együtt
• EAN: 69 23410 70739 7

• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 5 x 17 x 3 cm
• Bruttó tömeg: 0,0242 kg
• Nettó tömeg: 0,0098 kg
• Táratömeg: 0,0144 kg
• Csomagolás típusa: Fólia

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: Két paralel, szimmetrikus
• Kábelhosszúság: 1,2 m
• Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó
• Csatlakozó kivitele: Krómbevonatú

Hangzás
• Frekvenciaátvitel: 12 - 23 500 Hz
• Impedancia: 16 ohm
• Maximális bemeneti teljesítmény: 50 mW
• Érzékenység: 102 dB
• Típus: Dinamikus
•
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