
 

 

Philips
Ausīs ievietojamas austiņas

Pelēks

SHE3590GY
Papildu zemās frekvences skaņa

Kompaktas austiņas ar mīkstiem uzgaļiem
Īpaši mazas ausīs ieliekamās austiņas ar mīkstiem uzgaļiem nodrošina komfortu un 
kompaktu valkāšanu. Ar nelieliem efektīviem skaļruņiem, kas sniedz dinamisku zemās 
frekvences skaņu un skaidru skanējumu.

Izbaudiet kvalitatīvu skaņu
• Mazie un efektīvie skaļruņi precīzi atveido skaņu ar zemās frekvences skaņu
• Perfekta ausīs ievietojamo austiņu izolācija bloķē ārējo troksni

Izmantojiet tās ilgāk
• 3 savstarpēji maināmi gumijas uzgaļi, lai atbilstu jebkuras formas ausīm
• Ovāls cilindrisks ieliktnis nodrošina ergonomisku un ērtu ievietošanu

Vienmēr gatavas ceļam
• 1,2 m vads ideāli piemērots lietošanai ārpus mājas
• Gumijots vada savienojums uzlabo izturību



 Mazi, efektīvi skaļruņi

Mazie un efektīvie Philips ausīs ievietojamo austiņu 
skaļruņi nodrošina precīzu pielāgošanos un precīzu 
skaņu ar jaudīgu zemās frekvences skaņu, un tie ir 
ideāli klausīšanās baudījumam.

Perfekta skaņas izolācija
Šo Philips austiņu ārkārtīgi mazie skaļruņi ērti un cieši 
iekļaujas ausī, līdz ar to ārējais troksnis tiek bloķēts, 
nodrošinot pārsteidzošu klausīšanās baudījumu.

Optimāli piemērotas visām ausīm

Pieejami 3 savstarpēji maināmi austiņu uzgaļu izmēri, 
sākot no maza līdz lielam, tādēļ šīs Philips austiņas ir 
ideāli piemērotas jūsu ausīm.

1,2 m vads
Ideāls vada garums sniedz jums brīvību ņemt audio 
ierīci sev līdzi, kur vien vēlaties.

Gumijots vada savienojums
Lai paildzinātu produkta kalpošanas laiku, starp 
austiņām un vadu ir mīksta gumija, kas aizsargā vadu 
pret atkārtotas locīšanas izraisītiem bojājumiem.

Ovāls cilindrs
Ovāls cilindrisks ieliktnis nodrošina ergonomisku un 
ērtu ievietošanu
SHE3590GY/10

Izceltie produkti
Izlaides datums  
2013-11-25

Versija: 4.0.6

12 NC: 8670 000 86367
EAN: 06 92341 07137 32

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču 
zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku 
īpašums.

www.philips.com
Iekšējā kartona kaste
• Bruto svars: 0,1186 kg
• Inner carton (L x W x H): 18,1 x 8,1 x 6 cm
• Neto svars: 0,0342 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
• Taras svars: 0,0844 kg
• GTIN: 2 69 23410 71373 6

Ārējā kartona kaste
• Bruto svars: 1,1128 kg
• Outer carton (L x W x H): 37,4 x 17,4 x 13,6 cm
• Neto svars: 0,2736 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
• Taras svars: 0,8392 kg
• GTIN: 1 69 23410 71373 9

Iesaiņojuma izmēri
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 5 x 17,3 x 2,6 cm
• Bruto svars: 0,027 kg
• Neto svars: 0,0114 kg
• Taras svars: 0,0156 kg

• EAN: 69 23410 71373 2
• Iesaiņojuma veids: Kabata
• Plauktā novietošanas veids: Iekarināma

Savienojamība
• Vada savienojums: divi paralēli, simetriski
• Vada garums: 1,2 m
• Savienotājs: 3,5 mm
• Savienotāja apdare: hromēts

Skaņa
• Frekvences reakcija: 12 - 23 500 Hz
• Pilnā pretestība: 16 omi
• Maksimālā ieejas jauda: 20 mW
• Jutība: 103 dB
• Tips: Dinamisks
• Skaļruņa diametrs: 8,6 mm

Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

2 x 1,4 x 1,16 cm
• Svars: 0,01 kg
•
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