
 

 

Philips
Słuchawki douszne

Jasnoniebieski

SHE3590LB
Dodatkowe basy

Kompaktowe słuchawki z miękkimi nasadkami
Bardzo mała douszna konstrukcja z miękkimi nasadkami zapewnia komfort i dobre 
dopasowanie. Dzięki niewielkim, wydajnym głośnikom basy są dynamiczne, a dźwięk 
wyrazisty.

Dźwięk wysokiej jakości
• Małe, wydajne głośniki zapewniają dokładne odwzorowanie dźwięku wraz z basami
• Perfekcyjne wypełnienie wnętrza ucha zapewnia skuteczne tłumienie szumów z zewnątrz

Korzystaj z nich dłużej
• 3 wymienne, gumowe nasadki douszne umożliwiają optymalne dopasowanie do ucha
• Wkładka w postaci owalnej tuby zapewnia ergonomiczne i wygodne dopasowanie

Zawsze gotowe do drogi
• Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz
• Gumowany reduktor naprężeń na przewodzie zwiększa trwałość



 Małe, wydajne głośniki

Małe, wydajne głośniki przeznaczone do słuchawek 
dousznych firmy Philips zapewniają dokładne 
dopasowanie i wierną reprodukcję dźwięku wraz z 
potężnymi basami, oferując pełnię wrażeń podczas 
słuchania.

Doskonałe dopasowanie do wnętrza 
ucha
Wyjątkowo małe przetworniki tych słuchawek firmy 
Philips doskonale pasują do wnętrza ucha i dzięki 
temu stanowią barierę dla szumu z zewnątrz oraz 
zapewniają intensywne doznania dźwiękowe.

Optymalne dopasowanie do każdego 
ucha

Mając do dyspozycji 3 pary wymiennych nasadek 
dousznych firmy Philips w różnych rozmiarach, na 
pewno znajdziesz parę, która będzie najlepiej 
pasować do Twoich uszu.

Przewód 1,2 m
Idealna długość przewodu zapewniająca większą 
swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić 
urządzenie audio.

Gumowany reduktor naprężeń na 
przew.
Aby zwiększyć trwałość produktu, zastosowano 
miękkie gumowe elementy między słuchawkami a 
przewodem. Ich zadaniem jest ochrona połączenia 
przed uszkodzeniem wskutek częstego zginania.

Owalna tuba
Wkładka w postaci owalnej tuby zapewnia 
ergonomiczne i wygodne dopasowanie
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Dźwięk
• Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
• Impedancja: 16 om
• Maksymalna moc wejściowa: 20 mW
• Czułość: 103 dB
• Typ: Dynamiczne
• Średnica głośnika: 8,6 mm

Wzornictwo
• Kolor: Jasnoniebieski

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: 2-stronne
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm
• Wykończenie złącza: chromowane

Karton wewnętrzny
• Waga brutto: 0,1238 kg
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

18,1 x 8,1 x 6 cm
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Ciężar opakowania: 0,08492 kg
• GTIN: 2 69 23410 72361 2
• Waga netto: 0,03888 kg

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 1,154 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

37,4 x 17,4 x 13,6 cm
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
• Ciężar opakowania: 0,84296 kg
• GTIN: 1 69 23410 72361 5
• Waga netto: 0,31104 kg

Wymiary opakowania
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

5 x 17,3 x 2,7 cm
• Waga brutto: 0,03018 kg
• Waga netto: 0,01296 kg
• Ciężar opakowania: 0,01722 kg
• EAN: 69 23410 72361 8
• Rodzaj opakowania: Reklamowe
• Typ ułożenia półki: Reklamowe

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

2 x 1,4 x 1,16 cm
• Waga: 0,01 kg
•
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