
 

 

„Philips“
Įdedamos į ausis ausinės

Balta

SHE3595WT
Dinam. žem. dažniai

Leiskite muziką ir kalbėkite
Itin mažos į ausis įdedamos ausinės su minkštomis pagalvėlėmis yra patogios ir gerai 
priglunda. Maži, efektyvūs garsiakalbiai skleidžia dinamiškus žemuosius dažnius ir švarų 
garsą. Jautrūs mikrofonai ir paprastas valdymas – kalbėkite mobiliuoju telefonu patogiai.

Pritaikyta jums
• Integruotas mikrofonas ir skambinimo mygtukas

Naudokite ilgiau
• 3 keičiami guminiai ausų gaubteliai geriausiam prigludimui prie visų ausų
• Ypač mažos, kad jaukiai priglustų ausyje

Visada parengtos keliui
• 1,2 m laidas, idealiai tinkantis naudoti lauke
• Guma aptrauktas kabelio laikiklis sustiprina patvarumą

Mėgaukitės kokybišku garsu
• Tobula izoliacija ausyje blokuoja išorinį garsą
• Maži ir veiksmingi garsiakalbiai atkuria tikslų garsą su žemaisiais dažniais



 Integruotas mikrofonas
Galite naudoti šias „Philips“ ausines su integruotu 
mikrofonu ir skambinimo mygtuku muzikai ir 
skambučiams iš mobiliojo telefono. Mėgaukitės 
pokalbiais laisvomis rankomis, lengvai priimdami ir 
baigdami pokalbius per ausines.

1,2 m laidas
Idealus laido ilgis, kad galėtumėte laisvai dėti garso 
prietaisą ten, kur norite.

Optimaliai tinka ausims

Galėdami rinktis iš 3 keičiamų ausinių gaubtelių nuo 
mažiausių iki didžiausių, tikrai išsirinksite tobulai 
„Philips“ ausinėms tinkančią porą.

Tobula izoliacija ausyje
Ypač maži šių „Philips“ ausinių garsiakalbiai patogiai 
telpa ausyje, ypač gerai priglunda, todėl išorinis 
garsas yra izoliuojamas, kad galėtumėte mėgautis 
klausydamiesi galingo garso.

Maži ir veiksmingi garsiakalbiai

Maži ir gerai veikiantys „Philips“ ausinių garsiakalbiai 
užtikrina, kad jos puikiai prisitaikytų ir perteiktų 
tikslų žemųjų dažnių garsą, idealiai tinkantį 
mėgaujantis muzika.

Ypač mažos dedamos į ausį

Ypač mažų, lengvų į ausį dedamų ausinių 
konstrukcija, geriausiai tinkanti mažesnėms ausims ir 
ilgoms klausymosi valandoms.
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Garsas
• Akustinė sistema: Uždara
• Magnetinio tipo: „Neodymium“
• Garsinė ritė: Varinė
• Diafragma: „Mylar“ kupolas
• Pilnutinė varža: 16 omų
• Didžiausia įvesties galia: 50 mW
• Jautrumas: 103 dB
• Garsiakalbio skersmuo: 10 mm
• Tipas: Dinaminis
• Dažninė charakteristika: 12 – 23 500 Hz

Prijungimo galimybė
• Laido jungtis: Dvi lygiagrečiosios, simetrinės
• Kabelio ilgis: 1,2 m
• Jungtis: 3,5 mm stereo
• Laido tipas: Varinė
• Jungties danga: chromas
• Mikrofonas: Integruotas mikrofonas

Pakavimo matmenys
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

9,5 x 17 x 2,5 cm
• EAN: 69 23410 71534 7
• Bendras svoris: 0,04 kg
• Grynasis svoris: 0,01263 kg
• Pakuotės svoris: 0,02737 kg
• Pakuotės tipas: Iškilimas
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

3,7 x 6,7 x 1.0 in
• Bendras svoris: 0,088 svarų
• Grynasis svoris: 0,028 svarų

• Pakuotės svoris: 0,060 svarų
• Išdėstymo tipas: Abu

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 1,55 kg
• Outer carton (L x W x H): 35,4 x 19,2 x 23,2 cm
• Grynasis svoris: 0,30312 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
• Pakuotės svoris: 1,24688 kg
• Bendras svoris: 3,417 svarų
• GTIN: 1 69 23410 71534 4
• Outer carton (L x W x H): 13,9 x 7,6 x 9,1 in
• Grynasis svoris: 0,668 svarų
• Pakuotės svoris: 2,749 svarų

Vidinė dėžutė
• Bendras svoris: 0,165 kg
• Inner carton (L x W x H): 18,2 x 8,6 x 11 cm
• Grynasis svoris: 0,03789 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Pakuotės svoris: 0,12711 kg
• Bendras svoris: 0,364 svarų
• GTIN: 2 69 23410 71534 1
• Inner carton (L x W x H): 7,2 x 3,4 x 4,3 in
• Grynasis svoris: 0,084 svarų
• Pakuotės svoris: 0,280 svarų

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

0,8 x 0,6 x 0,5 in
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

2 x 1,4 x 1,15 cm
• Svoris: 0,0105 kg
• Svoris: 0,023 svarų
•
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