
 

 

Philips
Sluchátka do uší

SHE3680
Barvy hudby

Průhledný kryt sluchátek do uší pro jejich různobarevnost. Ergonomický design nejlépe a 
pohodlně pasuje do uší a malé, avšak účinné reproduktory zajišťují dokonalý zvuk a 
mimořádný výkon basů. Výjimečně vhodné pro dlouhé hodiny pohodlného poslechu.

Vychutnejte si kvalitní zvuk
• Malé účinné reproduktory přenáší dokonalý zvuk a basy
• Uzavřený design odstíní okolní hluk

Používejte je déle
• Mimořádně malé provedení pro pohodlné uchycení v uších
• Pohodlné hybridní náušníky pro mimořádný komfort
• 3 vyměnitelné gumové náušníky jsou vhodné pro všechny uši

Vždy připraveno k provozu
• 1,2 m dlouhý kabel je ideální pro venkovní použití
• Pogumovaný povrch kabelu zvyšuje odolnost
• Přehledné uspořádání kabelu díky posuvnému regulátoru



 1,2m kabel
Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete 
dát, kam budete chtít.

Vhodné pro všechny uši

Díky výběru 3 vyměnitelných náušníků v malé až 
velké velikosti jistě najdete pár, který je vhodný 
přesně pro vaše uši.

Pohodlné hybridní náušníky
Tyto náušníky jsou pohodlné i při 
dlouhotrvajícím poslechu díky měkkému vnějšímu 
obložení pevnějších vnitřních vrstev.

Posuvný regulátor kabelu
Mini regulátor kabelu umožňuje seřídit délku kabelu 
a úhledně omotat kabel kolem zařízení. Pokud 
posunete regulátor směrem k náušníkům, zamezíte 
zamotání kabelu při uložení.

Pogumovaný povrch kabelu
Měkká guma mezi sluchátky a spojením kabelu 
zabraňuje poškození způsobenému opakovaným 
ohýbáním, a tak zvyšuje životnost výrobku.

Malé účinné reproduktory

Sluchátka vybavená malými účinnými reproduktory 
pohodlně pasují do uší a přenášejí dokonalý zvuk 
s výkonnými basy. Ideální pro požitek z poslechu.

Mimořádně malé provedení

Mimořádně malé a lehké provedení pro dokonalé 
uchycení v menších uších. Vhodné pro dlouhotrvající 
poslech.

Uzavřený design
Zvuky okolního prostředí se dokonale odstíní, 
zatímco zvuk ze sluchátek zůstává v uzavřené 
komoře v dokonalé kvalitě. Sluchátka jsou výborná 
pro přesný poslech živé hudby nebo při nahrávání.
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Specifikace
Vnitřní krabice
• EAN: 87 12581 53018 1
• Vnitřní obal (D x Š x V): 30,8 x 11,5 x 6,5 cm
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Hrubá hmotnost: 0,3324 kg
• Čistá hmotnost: 0,0636 kg
• Hmotnost obalu: 0,2688 kg

Vnější obal
• EAN: 87 12581 53021 1
• Vnější obal (D x Š x V): 33 x 24,4 x 15,1 cm
• Počet spotřebitelských balení: 24
• Hrubá hmotnost: 1,74 kg
• Čistá hmotnost: 0,2544 kg
• Hmotnost obalu: 1,4856 kg

Rozměry balení
• EAN: 87 12581 52376 3
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal
• Rozměry balení (Š x V x H): 5,2 x 17 x 3,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,042 kg
• Čistá hmotnost: 0,0106 kg
• Hmotnost obalu: 0,0314 kg

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: Dvojité - paralelní, symetrické
• Délka kabelu: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm stereo
• Povrchová úprava konektoru: Chromovaný

Zvuk
• Kmitočtová charakteristika: 10–23 500 Hz
• Impedance: 16 ohmů
• Maximální příkon: 50 mW
• Citlivost: 102 dB
• Typ: Dynamický
•
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