
 

 

Philips
Kulak İçi Kulaklıklar

SHE3620
Bubbles eğlencesi!

Müzik paylaşmak içindir
Philips Bubbles kulaklıklar, müzik ile eğlencenin ve rengin bir araya geldiği, mükemmel bir 
noktadır. Yolda arkadaşınızla birlikte tek bir MP3 çalardan dinlediğiniz müziğin keyfine 
varmak için daha iyi bir yol var mı?

Kulaklarınıza dolan müzik
• Neodimyum hoparlör sürücüleri saf dengeli ses sağlar
• Bass beat vent'ler, daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar

Size ve yașam tarzınıza tam uyacak șekilde üretildi
• Mükemmel bir rahatlık için çok yumușak kauçuk kapaklar
• Yumușak ve hafif malzemelerle gelen rahatlık
• Dayanıklı Flexi-Grip özelliği güçlü ve esnek bir bağlantı sağlar

Her zaman yola çıkmaya hazır
• Mini kablo yuvası sayesinde fazla kablolardan kurtulun

Sizin için tasarlanmıștır
• i-Phone üzerinde müzik keyfi için i-Phone uyumludur
• Müzik paylașma adaptörü ile müziği paylașın
• Canlı renkleriyle modaya uygun kulaklıklar
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Ses
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Ses bobini: Bakır
• Diyafram: Mylar dome
• Frekans tepkisi: 16 - 22000 Hz
• Empedans: 16 Ohm
• Maksimum güç giriși: 100 mW
• Hassasiyet: 108 dB
• Hoparlör çapı: 13,5 mm
• Tip: Dinamik

Bağlanabilirlik
• Kablo Bağlantısı: İki paralel, simetrik
• Kablo uzunluğu: 1,2 m
• Konnektör: 3,5 mm stereo
• Konnektör kaplaması: Krom kaplama

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

10,21 x 12,73 x 3,82 cm
• Net ağırlık: ,0216 kg
• Brüt ağırlık: ,043 kg
• Dara ağırlığı: ,0214 kg

Dıș Karton
• Dıș karton (L x G x Y): 55,3 x 28,7 x 60,5 cm
• Net ağırlık: 2,0736 kg
• Brüt ağırlık: 7,7774 kg
• Dara ağırlığı: 5,7038 kg

İç Karton
• İç karton (L x G x Y): 27,2 x 13,2 x 14,2 cm
• Net ağırlık: ,1296 kg
• Brüt ağırlık: ,4203 kg
• Dara ağırlığı: ,2907 kg
•
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