
 

 

Philips
Słuchawki douszne z 
paskiem na szyję

SHE3650
Radość kolorów

Pasek na szyję pasujący do Twojego stylu!
Pasek na szyję Philips Bubbles oferuje nowy styl noszenia oraz bogaty wybór gustownych 
kolorów. Jest idealny do noszenia stylowego odtwarzacza MP3 i zapobiega plątaniu się 
kabli!

Dopasuj do swoich upodobań
• Pasek na szyję z szybkim zapięciem ułatwia odłączanie
• Przesuwana blokada pozwala utrzymać porządek w okablowaniu

Zaprojektowany dla Ciebie
• Konstrukcja umożliwiająca słuchanie muzyki z telefonu i-Phone
• Żywe kolory nadają słuchawkom szyku i elegancji

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

Korzystaj z nich dłużej
• Wytrzymała konstrukcja Flexi-Grip zapewnia mocne i elastyczne połączenie
• Wyjątkowo miękkie gumowe nasadki zapewniają niespotykany komfort
• Wyjątkowo miękki materiał paska zapewnia niezwykłą wygodę noszenia



 Pasek na szyję z szybkim zapięciem
Pasek na szyję z szybkim zapięciem jest wyposażony 
w mechanizm zabezpieczający, który odłącza się 
automatycznie, gdy odtwarzacz MP3 zostanie mocno 
pociągnięty. Ułatwia on również zdejmowanie paska.

Otwory basowe
Otwory basowe umożliwiają przepływ powietrza, co 
pozwala uzyskać lepsze brzmienie i bogatsze, głębsze 
niskie tony

Przewód z elastycznym przegubem
Miękka i elastyczna część chroni połączenie 
przewodów przed uszkodzeniami, które mogą być 
spowodowane ich zginaniem.

Czyste i optymalne brzmienie
Neodym to materiał, który najlepiej nadaje się do 
wytwarzania silnego pola magnetycznego, dzięki 
czemu uzyskuje się większą czułość cewki 
przetwornika, lepszą charakterystykę tonów niskich 
i czyste, optymalne brzmienie.

Wyjątkowo miękkie gumowe nasadki
Wyjątkowo miękki materiał gumowych nasadek jest 
przyjemny w dotyku i bez wysiłku dopasowuje się do 
uszu. Słuchawki douszne nigdy nie były tak wygodne.

Wyjątkowo miękki materiał paska
Miękki materiał paska wykonany jest z mocnej 
bawełny, która jest jednocześnie miła w dotyku. 
Dzięki temu przyjemnie się go nosi.

Żywe kolory
Można wybrać słuchawki douszne w kolorze 
różowym, zielonym lub niebieskim. Wyjątkowy 
kształt i przeźroczysta konstrukcja słuchawek z serii 
Bubbles zapewniają doskonałe wrażenie
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Dźwięk
• System akustyczny: Otwarte
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Cewka drgająca: Miedziany
• 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: 0,3 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Typ przewodu: Miedziany

Wymiary opakowania
• EAN: 87 12581 42955 3
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister

• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 
10,23 x 17,6 x 3,65 cm

• Waga brutto: 0,0535 kg
• Waga netto: 0,017 kg
• Ciężar opakowania: 0,0365 kg

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 42957 7
• Liczba opakowań konsumenckich: 96
• Waga brutto: 10,6 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

56,6 x 54,8 x 41,3 cm
• Waga netto: 1,632 kg
• Ciężar opakowania: 8,968 kg

Karton wewnętrzny
• EAN: 87 12581 42956 0
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Waga brutto: 0,565 kg
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

27,2 x 13,2 x 19 cm
• Waga netto: 0,102 kg
• Ciężar opakowania: 0,463 kg
•

Dane techniczne
Słuchawki douszne z paskiem na szyję
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