
 

 

Philips
Fülbe helyezhető 
fejhallgató

SHE3600
Könnyed viselet

Nyakpánt stílus, a maximális kényelemért
Nyakpánt típusú fejhallgatók, kényelmes gyorskioldású mechanizmussal. A 15 mm-es 
hangszórók, valamint a puha fülpárnák könnyű és kényelmes használatot biztosítanak hosszú 
ideig, a szuperpuha nyakpánt pedig bármely kompakt audiolejátszó viseléséhez ideális.

Állítsa be ízlésének megfelelően!
• Gyorsan kioldható nyakpánt az egyszerű szétkapcsolhatóságért
• Egy csavarással kioldható csiptető a lejátszó gyors levételéhez
• A csúszózárak a kábeleket elegánsan és rendben tartják

Élvezze a minőségi hangzást!
• Akusztikus nyílások a kiegyensúlyozott, valódi hangzásért
• Nagyobb basszus és érzékenység a neodímium mágnessel

Használja tovább!
• Szuperpuha pántanyag a kivételesen kényelmes viseléshez
• A 15 mm-es meghajtó hangszóró optimális kényelmet nyújt viseléséhez
• A tartós, rugalmas fogantyú erős, rugalmas csatlakozást képez



 Gyorsan kioldható nyakpánt
A gyorsan kioldható nyakpánt egy biztonsági 
mechanizmust is magában foglal, amely 
automatikusan szétkapcsol, mikor az MP3-lejátszót 
megrántják. Így a nyakpánt valóban könnyedén 
kioldható.

Egy csavarással kioldható csiptető
A praktikus, egy csavarással kioldható csiptetővel az 
MP3-lejátszó egyszerűen és gyorsan rögzíthető a 
nyakpántra, illetve levehető onnan. Az MP3-lejátszó 
levételéhez csak csavarja meg a csiptetőt.

Csúszózárak
A csúszózárak a kábeleket összefogják, így azok 
rendezettek lesznek és biztosan nem gubancolódnak 
össze. A középső csúszózár a nyakpánt hosszát állítja 
be, így az sokkal biztosabban tart.

Akusztikus nyílások
A levegő keresztüláramolhat az akusztikus 
nyílásokon a fülhallgatóban; ezáltal a 
kiegyensúlyozott magas- és mélyhangok 
tökéletesebb és valódibb zenei élményt nyújtanak.

Neodímium mágnes
A Neodímium a legjobb anyag erős mágneses terek 
létrehozásához, nagyobb hangtekercs 
érzékenységgel, jobb mélyhangvisszaadás és jobb 
összteljesítménnyel és hangminőséggel.

Szuperpuha pántanyag
A szuperpuha pántanyag tartós pamutból készült, így 
érintése kellemesen lágy, viselése egyedülállóan 
élvezetes.

15 mm-es meghajtó hangszóró
Elég kicsi, hogy tökéletesen illeszkedjen, de elég nagy 
a torzításmentes hanghoz - a 15 mm-es driver ideális 
méretű az élvezetes zenehallgatáshoz.

Flexi-Grip kivitel
A lágy, rugalmas rész megvédi a kábelcsatlakozást a 
sérüléstől, melyet a gyakori hajlítás okozna.
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Hangzás
• Akusztikus rendszer: nyitva
• Mágnes típusa: Neodímium
• Membrán: Mylar dóm
• Lengőtekercs: réz
• Frekvenciaátvitel: 12 - 22 000 Hz
• Impedancia: 16 ohm
• Maximális bemeneti teljesítmény: 50 mW
• Érzékenység: 106 dB
• Hangszóró átmérője: 15 mm
• Típus: Dinamikus

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: kettős-párhuzamos, 

szimmetrikus
• Kábelhosszúság: 0,3 m
• Csatlakozó: 3,5 mm
• Csatlakozó kivitele: aranybevonatú
• Kábel típusa: réz

Méret csomagolással együtt
• EAN: 87 10895 91347 8
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia

• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 
10 x 22 x 3 cm

• Bruttó tömeg: 0,064 kg
• Nettó tömeg: 0,017 kg
• Táratömeg: 0,047 kg

Külső kartondoboz
• EAN: 87 10895 91349 2
• Fogyasztói csomagolások száma: 96
• Bruttó tömeg: 9,46 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

47,7 x 39,8 x 48 cm
• Nettó tömeg: 1,632 kg
• Táratömeg: 7,828 kg

Belső karton
• EAN: 87 10895 91348 5
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• Bruttó tömeg: 0,542 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

23,3 x 18,5 x 11,3 cm
• Nettó tömeg: 0,384 kg
• Táratömeg: 0,158 kg
•

Műszaki adatok
Fülbe helyezhető fejhallgató

http://www.philips.com

