
 

 

Philips
Slúchadlá do uší

SHE3680
Farby hudby

Vďaka priesvitného telu sú z nich pestrofarebné slúchadlá do uší. Ergonomický dizajn sa 
ideálne prispôsobí tvaru ucha a malé a účinné reproduktory zabezpečia precízny zvuk a 
mimoriadny basový výkon. Vynikajúce pre dlhé hodiny príjemného počúvania.

Vychutnajte si kvalitu zvuku
• Malé účinné reproduktory presne reprodukujú zvuk s basmi
• Dizajn zatvoreného typu utlmí hluk z okolia

Používajte ich dlhšie
• Výnimočne malé pre pohodlné nasadenie do uší
• Pohodlné hybridné kryty do uší pre výnimočné pohodlie
• 3 zameniteľné náušníky pre optimálnu priľnavosť do každého ucha

Vždy pripravený
• 1,2 m kábel je ideálny na použitie vonku
• Pogumovaný uvoľňovač napnutia kábla zvyšuje trvanlivosť
• Posuvný prvok na kábli pre úhľadné usporiadanie káblov



 1,2 metrový kábel
Ideálna dĺžka kábla umožňuje umiestniť audio 
zariadenie na želané miesto.

Na optimálnu priľnavosť do každého 
ucha

Vďaka výberu 3 zameniteľných náušníkov od malej až 
po veľkú veľkosť existuje pár, ktorý vynikajúco 
zapadne do vášho ucha.

Pohodlné hybridné kryty do uší
Tieto kryty do uší s mäkkou vnútornou a vonkajšou 
vrstvou sa pohodlnejšie nosia a sú vhodné pre 
dlhodobejší posluch.

Posuvný prvok na kábli
Miniatúrny posuvný prvok umožňuje nastaviť dĺžku 
kábla a umožňuje jeho úhľadné omotanie okolo 
zariadenia. A posunutím posuvného prvku na kábli 
smerom k slúchadlám kábel pekne odmotáte.

Pogumovaný uvoľňovač napnutia kábla
Na predĺženie životnosti produktu sa medzi 
slúchadlami a káblom nachádza mäkká guma, ktorá 
chráni prípojku pred poškodením spôsobeným 
opakovaným ohýbaním.

Malé účinné reproduktory

Malé účinné reproduktory pre slúchadlá do uší 
presne zapadnú a zabezpečia presnú reprodukciu 
zvuku s výkonnými basmi, takže sú ideálne pre 
príjemný poslucháčsky zážitok.

Výnimočne malé do uší

Výnimočne malé, s ľahkou konštrukciou, ktorá 
dokonale zapadne do menších uší a zaručí dlhé 
hodiny príjemného počúvania.

Dizajn zatvoreného typu
Zvuky okolo vás sa perfektne utlmia zatiaľ, čo zvuk 
zo slúchadiel sa udržuje v uzatvorenej komore, čím 
sa dosiahne vynikajúca kvalita. Vďaka tomu sú 
slúchadlá vynikajúce na kontrolu živej hudby alebo 
kontrolu nahrávania.
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Technické údaje
Vnútorný kartón
• EAN: 87 12581 53018 1
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 30,8 x 11,5 x 6.5 cm
• Počet spotrebiteľských balení: 6
• Hmotnosť brutto: 0,3324 kg
• Čistá hmotnosť: 0,0636 kg
• Hmotnosť obalu: 0,2688 kg

Vonkajšia lepenka
• EAN: 87 12581 53021 1
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 33 x 24,4 x 15,1 cm
• Počet spotrebiteľských balení: 24
• Hmotnosť brutto: 1 74 kg
• Čistá hmotnosť: 0,2544 kg
• Hmotnosť obalu: 1,4856 kg

Rozmery balenia
• EAN: 87 12581 52376 3
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Balenie blister
• Rozmery balenia (Š x V x H): 5.2 x 17 x 3,5 cm
• Hmotnosť brutto: 0,042 kg
• Čistá hmotnosť: 0,0106 kg
• Hmotnosť obalu: 0,0314 kg

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: Dvojité paralelné, symetrické
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm stereofónny
• Vyhotovenie konektorov: Pokované chrómom

Zvuk
• Frekvenčná odozva: 10 – 23 500 Hz
• Impedancia: 16 Ohmov
• Maximálny príkon: 50 mW
• Citlivosť: 102 dB
• Typ: Dynamický
•
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