
 

 

Philips
Căști intraauriculare

SHE3570WT
Culori muzicale

Culori distinctive pentru a se potrivi în orice ocazie. Cu un design intraauricular foarte mic 
se adaptează la forma urechii pentru potrivire ideală. Boxele de calitate asigură sunet 
precis cu un bas puternic. Ideal pentru mediul dvs. de ascultare.

Bucuraţi-vă de un sunet de calitate
• Boxe mici și eficiente reproduc cu precizie sunetul cu bas
• Etanșare perfectă în ureche blochează zgomotele exterioare

Utilizaţi-le mai mult timp
• Ultra-mici pentru o potrivire intraauriculară agreabilă
• 3 pernuţe din cauciuc, interschimbabile, pentru o fixare optimă în ureche

Mereu pregătit
• Cablu de1,2 m, ideal pentru utilizare în exterior
• Sistemul de rulare a cablului cauciucat îmbunătăţește durabilitatea



 Cablu de1,2 m
Cablul care vă permite să purtaţi playerul așa cum 
doriţi.

Pentru o fixare optimă în orice ureche

Având la dispoziţie 3 pernuţe interschimbabile cu 
dimensiuni variate, va exista cu siguranţă o pereche 
care se va fixa perfect în urechi.

Etanșare perfectă în ureche
Difuzoarele foarte mici pentru boxe se fixează 
confortabil în ureche și, graţie stabilităţii 
excepţionale, zgomotele exterioare sunt eliminate, 
pentru o experienţă audio de mare intensitate.

Sistem de rulare a cablului cauciucat
Pentru a extinde durata de viaţă a produsului, 
cauciucul moale dintre căști și cablu protejează cablul 
împotriva deteriorării prin îndoire repetată.

Boxe mici și eficiente

Boxe mici și eficiente pentru căști intraauriculare 
asigură o potrivire perfectă și oferă un sunet precis 
cu un bas puternic, ideal pentru a vă bucura de 
muzică.

Design intraauricular foarte mic

Design intraauricular foarte mic, extrem de ușor, 
pentru o potrivire perfectă în urechi mai mici, pentru 
ore îndelungate de ascultare.
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Cutie interioară
• EAN: 87 12581 58591 4
• Greutate brută: 0,1256 kg
• Cutie interioară (L x L x Î): 17,8 x 9,8 x 5,9 cm
• Greutate netă: 0,0294 kg
• Număr de ambalaje: 3
• Greutate proprie: 0,0962 kg

Cutie exterioară
• EAN: 87 12581 58590 7
• Greutate brută: 1,1848 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 36,5 x 21,3 x 13,4 cm
• Greutate netă: 0,2352 kg
• Număr de ambalaje: 24
• Greutate proprie: 0,9496 kg

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 69 23410 70739 7
• Număr de produse incluse: 1

• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 5 x 17 x 3 cm
• Greutate brută: 0,0242 kg
• Greutate netă: 0,0098 kg
• Greutate proprie: 0,0144 kg
• Tip ambalaj: Ambalaj

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: Paralelă dublă, simetrică
• Lungime cablu: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm stereo
• Finisaj conector: Placat cu crom

Sunet
• Răspuns în frecvenţă: 12 - 23.500 Hz
• Impedanţă: 16 Ohm
• Putere maximă de intrare: 50 mW
• Sensibilitate: 102 dB
• Tip: Dinamic
•
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