
 

 

Philips
Douszny zestaw 
słuchawkowy

Biały

SHE3595WT
Dynamiczny bas

Odtw. muzyki i rozmowy telefon.
Bardzo mała douszna konstrukcja słuchawek z miękkimi nasadkami zapewnia komfort i dobre 
dopasowanie. Niewielkie, wydajne głośniki zapewniają dynamiczne basy i wyrazisty dźwięk. 
Ponadto czuły mikrofon umożliwia łatwe prowadzenie rozmów przez telefon komórkowy.

Zaprojektowany dla Ciebie
• Wbudowany mikrofon i przycisk nawiązywania połączenia

Korzystaj z nich dłużej
• 3 wymienne, gumowe nakładki douszne umożliwiają optymalne dopasowanie do ucha
• Wyjątkowo małe nakładki douszne gwarantują dopasowanie i wygodę

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

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



 Wbudowany mikrofon
Dzięki wbudowanemu mikrofonowi i przyciskowi 
nawiązywania połączenia możesz korzystać z 
zestawu słuchawkowego firmy Philips zarówno do 
słuchania muzyki, jak i wykonywania połączeń z 
telefonu komórkowego. Ciesz się funkcjami 
nawiązywania i kończenia połączeń telefonicznych 
przy pomocy zestawu słuchawkowego bez użycia 
rąk.

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

Optymalne dopasowanie do każdego 
ucha

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

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.

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.

Wyjątkowo małe nakładki douszne

Wyjątkowo małe, lekkie nakładki douszne 
zapewniają znakomite dopasowanie osobom o 
mniejszych uszach oraz wygodę podczas wielu 
godzin słuchania.
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Dane techniczne
Dźwięk
• System akustyczny: Zamknięty
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: Miedziany
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Impedancja: 16 omów
• Maksymalna moc wejściowa: 50 mW
• Czułość: 103 dB
• Średnica głośnika: 10 mm
• Typ: Dynamiczne
• Pasmo przenoszenia: 12–23 500 Hz

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: Dwa równoległe, 

symetryczne
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Typ przewodu: Miedziany
• Wykończenie złącza: Chromowane
• Mikrofon: Wbudowany mikrofon

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

9,7 x 17,3 x 2,05 cm
• EAN: 69 23410 71534 7
• Waga brutto: 0,038 kg
• Waga netto: 0,017 kg
• Ciężar opakowania: 0,021 kg
• Rodzaj opakowania: Blister
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

3,8 x 6,8 x 0,8 cali
• Waga brutto: 0,084 lb
• Waga netto: 0,037 lb
• Ciężar opakowania: 0,046 lb
• Typ ułożenia półki: Obie

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 1,427 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

27,8 x 18,9 x 23,2 cm
• Waga netto: 0,408 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
• Ciężar opakowania: 1,019 kg
• Waga brutto: 3,146 lb
• GTIN: 1 69 23410 71534 4
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

10,9 x 7,4 x 9,1 cali
• Waga netto: 0,899 lb
• Ciężar opakowania: 2,246 lb

Karton wewnętrzny
• Waga brutto: 0,154 kg
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

18,2 x 6,7 x 11 cm
• Waga netto: 0,051 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Ciężar opakowania: 0,103 kg
• Waga brutto: 0,340 lb
• GTIN: 2 69 23410 71534 1
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

7,2 x 2,6 x 4,3 cali
• Waga netto: 0,112 lb
• Ciężar opakowania: 0,227 lb

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

0,8 x 0,6 x 0,5 cali
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

2 x 1,4 x 1,15 cm
• Waga: 0,0134 kg
• Waga: 0,030 lb
•
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