Philips
Tai nghe nhét trong tai

SHE3595BL

Âm thanh cân bằng
cho điện thoại di động của bạn
Hai lỗ thông giống nhau mang đến sự hòa hợp và cân bằng tốt hơn khi nghe nhạc bằng điện
thoại, trong khi mic tích hợp thu nhận rõ ràng giọng nói của bạn. Và với bịt tai mềm của tai
nghe Philips SHE3595BL/00, bạn sẽ thưởng thức nhạc và gọi điện thoải mái trong nhiều giờ.
Âm nhạc cho đôi tai của bạn
• Nam châm neođim nâng cao độ nhạy và hiệu suất âm trầm
• Hai lỗ thông giống nhau làm cân bằng âm thanh cao và tông âm trầm
Cực kỳ thoải mái
• Miếng đệm tai cải thiện tính thoải mái khi đeo và phản hồi âm trầm
Được thiết kế để phục vụ bạn
• Micrô tích hợp & nút gọi
• Chân cắm 3,5mm cho Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm
• Đầu cắm 3,5mm thêm cho Nokia, Sony Ericsson, Samsung
Sử dụng lâu hơn
• Flexi-Grip bền tạo nên kết nối mạnh và linh hoạt

SHE3595BL/00

Tai nghe nhét trong tai

Các thông số
Kích thước sản phẩm

Những nét chính

• Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D
(sâu)): 2 x 1,4 x 1,15 cm
• Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D
(sâu)): 0,8 x 0,6 x 0,5 inch
• Trọng lượng: 0,0134 kg
• Trọng lượng: 0,030 lb

• Trọng lượng bì: 0,021 kg
• Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D
(sâu)): 3,8 x 6,8 x 0,8 inch
• Tổng trọng lượng: 0,084 lb
• Trọng lượng: 0,037 lb
• Trọng lượng bì: 0,047 lb
• Dạng đóng gói: Bù nhìn

Âm thanh

Hộp các tông ngoài
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•
•
•
•
•
•
•

• Tổng trọng lượng: 1,427 kg
• Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)):
27,8 x 18,9 x 23,2 cm
• Trọng lượng: 0,408 kg
• Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 24
• Trọng lượng bì: 1,019 kg
• Tổng trọng lượng: 3,145 lb
• GTIN: 1 69 23410 71535 1
• Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)):
10,9 x 7,4 x 9,1 inch
• Trọng lượng: 0,899 lb
• Trọng lượng bì: 2,246 lb

Hệ thống âm thanh: Kín
Dạng nam châm: Neođim
Vòng xoắn dây thoại: Đồng
Điapham: Vòm mylar
Trở kháng: 16 ôm
Công suất vào tối đa: 50 mW
Độ nhạy: 103 dB
Bán kính loa: 9 mm
Loại: Động
Phản hồi tần số: 12 - 23 500 Hz

Tính kết nối
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Kết nối cáp: Hai dây song song, đối xứng
Chiều dài cáp: 1.2 m
Bộ kết nối: Stereo 3,5 mm
Loại cáp: Đồng
Bề mặt gia công tinh của bộ kết nối: Mạ crôm
Micrô: Micrô tích hợp

Kích thước hộp đóng gói
• Dạng đặt giá để: Bù nhìn
• Số lượng sản phẩm bao gộp: 1
• Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D
(sâu)): 9,7 x 17,3 x 2,05 cm
• EAN: 69 23410 71535 4
• Tổng trọng lượng: 0,038 kg
• Trọng lượng: 0,017 kg

Nam châm neođim
Neođim là vật liệu tốt nhất để tạo ra từ trường mạnh
cho độ nhạy lớn hơn trong vòng xoắn dây thoại, phản
hồi âm trầm tốt hơn và chất lượng âm thanh tổng thể
cao hơn.

Hai lỗ thông giống nhau
Các lỗ thông được thiết kế đặc biệt để dẫn khí, giúp
cân bằng các tông âm cao và âm trầm để có trải
nghiệm nghe nhạc toàn vẹn hơn.

Miếng đệm tai thoải mái
Hình dáng đặc biệt và vật liệu sang trọng được dùng
cho miếng đệm tai của chiếc tai nghe Philips này sẽ
bảo đảm sự vừa vặn hoàn hảo cho mức độ thoải mái
tối đa. Chúng ngăn không cho rò rỉ âm thanh và cũng
nâng cao hiệu quả âm trầm. Những miếng đệm tai
được tạo hình dáng sao cho chúng sẽ vừa khít hoàn
hảo với vùng quanh tai người nghe.

Micrô tích hợp

Hộp các tông trong
• Tổng trọng lượng: 0,154 kg
• Inner carton (L x W (rộng) x H (cao)):
18,2 x 6,7 x 11 cm
• Trọng lượng: 0,051 kg
• Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 3
• Trọng lượng bì: 0,103 kg
• Tổng trọng lượng: 0,339 lb
• GTIN: 2 69 23410 71535 8
• Inner carton (L x W (rộng) x H (cao)):
7,2 x 2,6 x 4,3 inch
• Trọng lượng: 0,112 lb
• Trọng lượng bì: 0,227 lb
•

Với micrô tích hợp và nút gọi, bạn có thể dùng chiếc
tai nghe Philips này để nghe nhạc, cũng như gọi điện
thoại từ điện thoại di động. Tận hưởng tính năng gọi
điện thoại rảnh tay, trong khi dễ dàng nhận và kết
thúc cuộc gọi từ tai nghe của bạn.

Bộ kết nối stereo 3,5 mm
Bộ kết nối stereo 3,5mm cho Blackberry, HTC,
iPhone, LG, Motorola và Palm

Đầu kết nối 3,5mm thêm
Đầu kết nối stereo 3,5mm thêm cho Nokia, Sony
Ericsson và Samsung

Thiết kế Flexi-Grip

Bộ phận mềm, linh hoạt sẽ bảo vệ kết nối cáp khỏi bị
hư hỏng. Nếu không có nó thì sẽ xảy ra hư hỏng do
bẻ cong nhiều lần.
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