
 

 

Philips
Slúchadlá do uší

SHE3620
Bubliny plné zábavy!

Hudba na zdieľanie
Slúchadlá Philips Bubbles vám dokonale umožnia užiť si pri počúvaní hudby kopec zábavy 
a naplniť váš svet farbami. A ako lepšie si môžete vychutnať vaše skladby na cestách, než 
pripojením sa k rovnakému nadupanému rytmu s priateľom na jednom prehrávači MP3?

Hudba pre vaše uši
• Neodýmiové vodiče reproduktorov dodávajú čistý vyvážený zvuk
• Basové otvory umožňujú pohyb vzduchu pre dosiahnutie lepšieho zvuku

Vyrobený pre Vás a Váš životný štýl
• Vynikajúce jemné gumené náušníky pre vynikajúci komfort
• Jemné a ľahké materiály poskytujú komfort
• Trvanlivý systém Flexi-Grip vytvára odolné a pružné spojenie

Vždy pripravené
• Miniatúrny držiak kábla na vedenie nadbytočného kábla

Navrhnuté pre vás
• Dizajn kompatibilný so zariadením i-Phone na vychutnávanie hudby zo zariadenia i-Phone
• Adaptér na zdieľanie hudby umožňuje zdieľať hudbu
• Živé farby dodávajú týmto slúchadlám moderný vzhľad
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Zvuk
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Hlasová cievka: medený
• Membrána: Mylarová kupola
• Frekvenčná odozva: 16 - 22000 Hz
• Impedancia: 16 ohm
• Maximálny príkon: 100 mW
• Citlivosť: 108 dB
• Priemer reproduktora: 13,5 mm
• Typ: Dynamický

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: dvojité paralelné, symetrické
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm
• Vyhotovenie konektorov: pochrómované

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

10,21 x 12,73 x 3,82 cm
• Čistá hmotnosť: ,0216 kg
• Hmotnosť brutto: ,043 kg
• Hmotnosť obalu: ,0214 kg

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 55,3 x 28,7 x 60,5 cm
• Čistá hmotnosť: 2,0736 kg
• Hmotnosť brutto: 7,7774 kg
• Hmotnosť obalu: 5,7038 kg

Vnútorný kartón
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

27,2 x 13 2 x 14,2 cm
• Čistá hmotnosť: ,1296 kg
• Hmotnosť brutto: ,4203 kg
• Hmotnosť obalu: ,2907 kg
•
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