
 

 

Philips
Nyakpánt fejhallgatóhoz

SHE3652
Színpompás szórakozás

Egy nyakpánt, amely az Ön ízlésvilágát tükrözi!
A Philips Bubbles nyakpánt lehetővé teszi az Ön számára, hogy saját stílusának megfelelő 
színt választva tegye egyedivé új viseletét. Tökéletes megoldás az elegáns, nyakba 
akasztható MP3 lejátszókhoz, összegabalyodott zsinórok nélkül.

Állítsa be ízlésének megfelelően!
• Gyorsan kioldható nyakpánt az egyszerű szétkapcsolhatóságért
• A csúszózárak a kábeleket elegánsan és rendben tartják

Használja tovább!
• Szuperpuha pántanyag a kivételesen kényelmes viseléshez
• A tartós, rugalmas fogantyú erős, rugalmas csatlakozást képez
• Különlegesen puha gumi fülpárnák a páratlan kényelemért

Az Ön igényeihez tervezve
• A kompatibilis kialakításnak köszönhetően i-Phone készülékről is hallgathat zenét
• A vibráló színek divatossá teszik a fejhallgatókat

Zene füleinek
• A Bass beat szellőzők biztosítják a légmozgást a jobb hangminőség érdekében
• A neodímium hangsugárzók tiszta, kiegyensúlyozott hangátadásra képesek



 Gyorsan kioldható nyakpánt
A gyorsan kioldható nyakpánt egy biztonsági 
mechanizmust is magában foglal, amely 
automatikusan szétkapcsol, mikor az MP3-lejátszót 
megrántják. Így a nyakpánt valóban könnyedén 
kioldható.

Szuperpuha pántanyag
A szuperpuha pántanyag tartós pamutból készült, így 
érintése kellemesen lágy, viselése egyedülállóan 
élvezetes.

Flexi-Grip dizájn
A lágy, rugalmas alkatrész megvédi a 
kábelcsatlakozást a sérüléstől, melyet a gyakori 
hajlítás okozna.

Bass Beat nyílások
A Bass beat szellőzők biztosítják a légmozgást a jobb 
hangminőség és a gazdagabb és teltebb mélyhangok 
érdekében

Tiszta, kiegyensúlyozott hangátadás
A neodímium a legjobb anyag erős mágneses terek 
létrehozásához a nagyobb lengőtekercs-
érzékenységhez, jobb mélyhangvisszaadással és 
tiszta, kiegyensúlyozott hangminőséggel.

Különlegesen puha gumi fülpárnák
A gumi fülpárnák szuperpuha anyaga rendkívül 
kellemes tapintású, így a párna alakja könnyedén 
illeszkedik füléhez. Ezáltal minden eddigi fülbe 
helyezhető fejhallgatónál kényelmesebb viseletet 
biztosít.

Vibráló színek
Zenéjéhez illő pink, zöld és jégkék fülpárnák közül 
választhat. A Bubbles fejhallgatók egyedi formája és a 
testen lévő átlátszó pántok még tovább pörgetik a 
szórakozást
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• Akusztikai rendszer: Nyitva
• Mágnes típusa: Neodímium
• Membrán: Mylar kúpos
• Hangtekercs: Réz
• Frekvenciaátvitel: 16 - 22 000 Hz
• Impedancia: 16 ohm
• Maximális energiabemenet: 100 mW
• Érzékenység: 108 dB
• Hangszóró átmérő: 13,5 mm
• Típus: Dinamikus

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: Két paralel, szimmetrikus
• Kábelhosszúság: 0,3 m
• Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó
• Kábel típusa: Réz

Méret csomagolással együtt
• EAN: 87 12581 43441 0
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

10,23 x 17,6 x 3,65 cm
• Bruttó tömeg: 0,0535 kg
• Nettó tömeg: 0,017 kg
• Önsúly: 0,0365 kg

Külső kartondoboz
• EAN: 87 12581 43445 8
• Fogyasztói csomagolások száma: 96
• Bruttó tömeg: 10,6 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

56,6 x 54,8 x 49,2 cm
• Nettó tömeg: 1,632 kg
• Önsúly: 8,968 kg

Belső karton
• EAN: 87 12581 43444 1
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• Bruttó tömeg: 0,565 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

27,2 x 13,2 x 19 cm
• Nettó tömeg: 0,102 kg
• Önsúly: 0,463 kg
•

Műszaki adatok
Nyakpánt fejhallgatóhoz

http://www.philips.com

