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Sluchátka do uší

SHE3620
Zábavné bubliny!

Hudba pro sdílení
Sluchátka Philips Bubbles jsou dokonalým místečkem pro spoustu zábavy a pestrobarevný hudební 
ohňostroj. Existuje snad lepší způsob, jak si vychutnat písně na cestách, než připojit se ke stejnému 
bušícímu rytmu s přítelem či přítelkyní prostřednictvím jediného přehrávače MP3?

Hudba pro vaše uši
• Neodymové vinutí reproduktorů poskytuje čistý, vyvážený zvuk
• Otvory se systémem Bass Beat umožňují pohyb vzduchu a zlepšují zvuk

Stvořeno pro vás a váš životní styl
• Krytky z obzvlášť z měkké pryže pro výjimečné pohodlí
• Měkké a lehké materiály zajišťují pohodlí
• Odolný ohebný držák zajišťuje pevné a pružné spojení

Vždy připraveno k provozu
• Mini schránka na šňůru pro uložení přebývající šňůry

Zaměření na uživatele
• Design kompatibilní s technologií i-Phone zajišťuje možnost poslechu hudby na zařízení i-Phone
• Adaptér pro sdílení hudby umožňuje sdílet hudbu
• Zářivé barvy podtrhují módní vzhled těchto sluchátek
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Zvuk
• Typ magnetu: Neodymový
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: Měď
• Membrána: mylarová kopule
• Kmitočtová charakteristika: 16 - 22 000 Hz
• Impedance: 16 ohmů
• Maximální příkon: 100 mW
• Citlivost: 108 dB
• Průměr reproduktoru: 13,5 mm
• Typ: Dynamický

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: Dvojité - paralelní, symetrické
• Délka kabelu: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm stereo
• Povrchová úprava konektoru: Chromovaný

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 

10,21 x 12,73 x 3,82 cm
• Čistá hmotnost: 0,0216 kg
• Hrubá hmotnost: 0,043 kg
• Hmotnost obalu: 0,0214 kg

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 55,3 x 28,7 x 60,5 cm
• Čistá hmotnost: 2,0736 kg
• Hrubá hmotnost: 7,7774 kg
• Hmotnost obalu: 5,7038 kg

Vnitřní krabice
• Vnitřní obal (D x Š x V): 27,2 x 13,2 x 14,2 cm
• Čistá hmotnost: 0,1296 kg
• Hrubá hmotnost: 0,4203 kg
• Hmotnost obalu: 0,2907 kg
•
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