
 

 

Philips
Słuchawki douszne

SHE3621
Doskonała zabawa!

Wspólne słuchanie
Słuchawki Philips Bubbles to doskonały produkt o pięknej barwie, zapewniający długie 
godziny dobrej zabawy przy ulubionej muzyce. Zaś najprzyjemniejszym sposobem 
wspólnego słuchania muzyki w ruchu jest podłączenie do tego samego odtwarzacza MP3.

Muzyka dla Twoich uszu
• Neodymowe przetworniki głośnikowe zapewniają czyste i optymalne brzmienie
• Otwory basowe zapewniają przepływ powietrza, zapewniając lepsze brzmienie

Pasują do Ciebie i Twojego stylu życia
• Wyjątkowo miękkie gumowe nasadki zapewniają niespotykany komfort
• Miękki i lekki materiał zapewnia wygodę
• Wytrzymała konstrukcja Flexi-Grip zapewnia mocne i elastyczne połączenie

Zawsze gotowe do drogi
• Mały uchwyt zapewnia łatwą kontrolę nad zbyt długim przewodem

Zaprojektowane dla Ciebie
• Konstrukcja umożliwiająca słuchanie muzyki z telefonu i-Phone
• Adapter muzyczny pozwala wspólnie słuchać muzyki
• Żywe kolory nadają słuchawkom szyku i elegancji
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Dźwięk
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: Miedziany
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Pasmo przenoszenia: 16 - 22000 Hz
• Impedancja: 16 omów
• Maksymalna moc wejściowa: 100 mW
• Czułość: 108 dB
• Średnica głośnika: 13,5 mm
• Typ: Dynamiczne

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: Dwa równoległe, 

symetryczne
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Wykończenie złącza: Chromowane

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

10,21 x 12,73 x 3,82 cm
• Waga netto: 0,0216 kg
• Waga brutto: 0,043 kg
• Ciężar opakowania: 0,0214 kg

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

55,3 x 28,7 x 60,5 cm
• Waga netto: 2,0736 kg
• Waga brutto: 7,7774 kg
• Ciężar opakowania: 5,7038 kg

Karton wewnętrzny
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

27,2 x 13,2 x 14,2 cm
• Waga netto: 0,1296 kg
• Waga brutto: 0,4203 kg
• Ciężar opakowania: 0,2907 kg
•
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