
 

 

Philips
Slúchadlá do uší

SHE3600
Jednoduché nosenie

Štýl s remienkom na krk pre maximálne pohodlie
Štýlové slúchadlá so šnúrkou na krk s pohodlným mechanizmom rýchleho odomknutia. 15 mm 

reproduktory a mäkké vankúšiky do uší zabezpečia jednoduché a pohodlné používanie na dlhú dobu, 

pričom maximálne mäkký remienok na krk je ideálny na nosenie všetkých kompaktných audio 

prehrávačov.

Nastavte si ich podľa seba
• Šnúrka na krk s rýchlym uvoľnením pre jednoduché odpojenie
• Spona s jednoduchým otočením a uvoľnením pre rýchle odpojenie prehrávača
• Posuvné uzávery pomôžu udržiavať káble na tom správnom mieste

Vychutnajte si kvalitu zvuku
• Akustické otvory pre dobre vyvážený realistický zvuk
• Zliatinový magnet zvyšuje basový výkon a citlivosť

Používajte ich dlhšie
• Šnúrka z veľmi mäkkého materiálu pre maximálne pohodlie pri nosení
• 15 mm reproduktor optimalizuje pohodlie nosenia
• Trvanlivý systém Flexi-Grip vytvára odolné a pružné spojenie



 Šnúrka na krk s rýchlym uvoľnením
Remienok na krk s rýchlym uvoľnením obsahuje 
bezpečnostný mechanizmus, ktorý sa automaticky 
rozpojí, keď prehrávač MP3 silno potiahnete. 
Takýmto spôsobom tiež jednoducho snímete 
remienok na krk.

Spona s jednoduchým otočením/
uvoľnením
Spona s jednoduchým otočením a uvoľnením 
zabezpečuje jednoduchý a rýchly spôsob na 
pripojenie a odpojenie prehrávača MP3 z remienka 
na krk. Jednoducho otočte sponu a prehrávač MP3 
sa uvoľní.

Posuvné uzávery
Posuvné uzávery pomôžu udržiavať káble bezpečne 
spolu bez zamotávania. Posuvný uzáver v strede 
dokáže nastaviť veľkosť remienka náhrdelníka pre 
lepšie a bezpečnejšie uchytenie.

Akustické otvory
Akustické otvory umožňujú prúdenie vzduchu cez 
ušné reproduktory. To pomáha udržiavať rovnováhu 
medzi vysokými tónmi a basmi, pričom sa vytvára 
mäkší a realistickejší zvukový zážitok.

Zliatinový magnet
Zliatina je najlepší materiál pre vytváranie silnejšieho 
magnetického pola, čím sa zvyšuje citlivosť v hlasovej 
cievke, dosahuje sa lepšia odozvu basov a celkovo 
vyššia kvalita zvuku.

Šnúrka z veľmi mäkkého materiálu
Remienok z veľmi mäkkého materiálu je vyrobený 
z trvanlivej bavlny, ktorý pôsobí mäkko na pokožku. 
Je teda veľmi príjemný na nosenie.

15 mm reproduktor
15 mm reproduktor je dostatočne malý na dokonalé 
prispôsobenie a dostatočne veľký na poskytovanie 
ostrého, neskresleného zvuku. Ideálna veľkosť 
zaručuje zážitok z počúvania.

Dizajn flexibilného uchytenia
Mäkká, ohybná časť chráni káblový spoj pred 
poškodením, ktoré by inak spôsobilo opakované 
ohýbanie.
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Zvuk
• Akustický systém: Voľný
• Membrána: Mylarová kupola
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Hlasová cievka: Meď
• Frekvenčná odozva: 12 - 22 000 Hz
• Impedancia: 16 Ohmov
• Maximálny príkon: 50 mW
• Citlivosť: 106 dB
• Priemer reproduktora: 15 mm
• Typ: Dynamický

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: Dvojité paralelné, symetrické
• Dĺžka kábla: 0,3 m
• Konektor: 3,5 mm stereofónny
• Vyhotovenie konektorov: 24k pokované zlatom
• Typ kábla: Meď

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 9,7 x 17 2 x 2,5" cm
• Hmotnosť brutto: 0,05047 kg

• Čistá hmotnosť: 0,01833 kg
• Hmotnosť obalu: 0,03214 kg
• EAN: 87 12581 52972 7
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Balenie blister

Vonkajšia lepenka
• EAN: 87 12581 52975 8
• Hmotnosť brutto: 1,94117 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 38,5 x 19,9 x 25,2 cm
• Čistá hmotnosť: 0,43992 kg
• Počet spotrebiteľských balení: 24
• Hmotnosť obalu: 1,50125 kg

Vnútorný kartón
• EAN: 87 12581 52974 1
• Hmotnosť brutto: 0,20111 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 17,9 x 8,9 x 10 6 cm
• Čistá hmotnosť: 0,05499 kg
• Počet spotrebiteľských balení: 3
• Hmotnosť obalu: 0,14612 kg
•

Technické údaje
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