
 

 

Philips
Sluchátka do uší 
s řemínkem na krk

SHE3650
Barevná zábava

Popruh na krk, který odpovídá vaší chuti!
Popruh na krk pro sluchátka Bubbles společnosti Philips umožňují zvolit barvu tak, aby 
odpovídala vaší chuti nebo novému stylu oblékání. Je vynikající pro zavěšení stylového 
MP3 přehrávače a také zabraňuje splétání kabelů!

Nastavte je podle svých preferencí
• Rychlosnímatelný popruh na krk umožňuje snadné odpojení
• Skluzové zámky udržují elegantní uspořádání kabelů

Zaměření na uživatele
• Design kompatibilní s technologií i-Phone zajišťuje možnost poslechu hudby na zařízení i-Phone
• Zářivé barvy podtrhují módní vzhled těchto sluchátek

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

Používejte je déle
• Odolný ohebný držák zajišťuje pevné a pružné spojení
• Krytky z obzvlášť z měkké pryže pro výjimečné pohodlí
• Popruh z velmi jemného materiálu zajišťuje zvláštní komfort při nošení



 Rychlosnímatelný popruh na krk
Rychlosnímatelný popruh na krk je vybaven 
bezpečnostním mechanizmem, který se automaticky 
rozpojí, pokud je přehrávač MP3 silně tažen. To také 
zpříjemňuje snímání popruhu z krku.

Otvory systému Bass Beat
Otvory se systémem Bass beat umožňují pohyb 
vzduchu a zlepšují zvuk s hlubokými basy.

Provedení Flexi-Grip
Měkká, pružná část chrání kabelové spojení před 
poškozením, které by jinak mohlo nastat v důsledku 
opakovaného ohýbání.

Poskytují čistý, vyvážený zvuk
Neodym je nejlepší materiál pro vytvoření silného 
magnetického pole pro větší citlivost vinutí 
reproduktoru, lepší odezvu basů a čistý, vyvážený, 
kvalitní zvuk

Krytky z obzvlášť z měkké pryže
Vysoce jemná pryž na krytkách je příjemná na dotek 
a snadno se přizpůsobí vašemu uchu. Sluchátka do uší 
ještě nikdy nebyla tak pohodlná.

Popruh z velmi jemného materiálu
Tento zvlášť jemný popruh je vyroben z odolné 
bavlny, která je hebká na dotek. Proto je nošení 
popruhu skutečně příjemné.

Zářivé barvy
Můžete volit z fuchsiově růžové, limetkově zelené 
anebo ledově modré barvy sluchátek do uší, jež vám 
zprostředkují poslech hudby plné energie. Sluchátka 
Bubbles se vyznačují také jedinečným bublinkovitým 
tvarem a průhledným vlnitým designem, které 
zvýrazňují jejich zábavný charakter
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Zvuk
• Akustický systém: Otevř.
• Typ magnetu: Neodymový
• Membrána: mylarová kopule
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: Měď
• 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: 0,3 m
• Konektor: 3,5 mm stereo
• Typ kabelu: Měď

Rozměry balení
• EAN: 87 12581 42955 3
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal

• Rozměry balení (Š x V x H): 
10,23 x 17,6 x 3,65 cm

• Hrubá hmotnost: 0,0535 kg
• Čistá hmotnost: 0,017 kg
• Hmotnost obalu: 0,0365 kg

Vnější obal
• EAN: 87 12581 42957 7
• Počet spotřebitelských balení: 96
• Hrubá hmotnost: 10,6 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 56,6 x 54,8 x 41,3 cm
• Čistá hmotnost: 1,632 kg
• Hmotnost obalu: 8,968 kg

Vnitřní krabice
• EAN: 87 12581 42956 0
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Hrubá hmotnost: 0,565 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 27,2 x 13,2 x 19 cm
• Čistá hmotnost: 0 102 kg
• Hmotnost obalu: 0,463 kg
•

Specifikace
Sluchátka do uší s řemínkem na krk

http://www.philips.com

