
 

 

Philips
Ενδώτια ακουστικά

SHE3682
Χρώματα μουσικής

Ενδώτια ακουστικά σε διάφορα χρώματα με διαφανές περίβλημα. Ο εργονομικός σχεδιασμός 

προσαρμόζεται στο σχήμα των αυτιών σας για βέλτιστη εφαρμογή, ενώ τα μικρά αποδοτικά 

ηχεία προσφέρουν λεπτομερή ήχο και εξαιρετική απόδοση μπάσων. Τέλεια για πολύωρη και 

άνετη ακρόαση.

Απολαύστε ποιοτικό ήχο
• Τα μικρά αποδοτικά ηχεία αναπαράγουν ήχο ακριβείας με μπάσα
• Ο σχεδιασμός κλειστού τύπου αποκλείει τον περιβάλλοντα θόρυβο

Για μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης
• Εξαιρετικά μικρά για εκπληκτικά άνετη ενδώτια εφαρμογή
• Άνετα, υβριδικά καλύμματα αφτιών για αξεπέραστη άνεση
• 3 εναλλάξιμα ακουστικά καουτσούκ για βέλτιστη εφαρμογή σε κάθε τύπο αφτιού

Πάντα έτοιμα
• Το καλώδιο 1,2 μέτρων είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο
• Το καουτσούκ μείωσης καταπόνησης καλωδίου ενισχύει την ανθεκτικότητα
• Ρυθμιστικό καλωδίου για έξυπνη διαχείριση καλωδίου



 Καλώδιο 1,2 μέτρων
Καλώδιο με ιδανικό μήκος για να έχετε την 
ελευθερία να τοποθετείτε τη συσκευή ήχου όπου 
θέλετε.

Για τέλεια εφαρμογή σε κάθε τύπο 
αφτιού

Με δυνατότητα επιλογής μεταξύ 3 εναλλάξιμων 
ζευγαριών καψών, από μικρό μέχρι μεγάλο 
μέγεθος, αυτά τα ακουστικά της Philips θα 
ταιριάξουν άψογα στο αυτί σας.

Άνετα, υβριδικά καλύμματα αφτιών
Με μαλακά εσωτερικά και μαλακότερα εξωτερικά 
στρώματα, αυτά τα καλύμματα αφτιών παρέχουν 
μεγαλύτερη άνεση όταν τα φοράτε για 
παρατεταμένη απόλαυση ακρόασης.

Ρυθμιστικό καλωδίου
Ένα μίνι ρυθμιστικό καλωδίου σάς επιτρέπει να 
προσαρμόζετε το μήκος του καλωδίου και να 
διατηρείτε το καλώδιο τακτοποιημένο όταν είναι 
τυλιγμένο γύρω από τη συσκευή. Επιπλέον, 
σύρετε το ρυθμιστικό καλωδίου προς τα 
ακουστικά ώστε το καλώδιο να μην είναι ποτέ 
μπερδεμένο μετά την αποθήκευση.

Καουτσούκ μείωσης καταπόνησης 
καλωδίου
Για την επέκταση της διάρκειας ζωής του 
προϊόντος, υπάρχει μαλακό καουτσούκ ανάμεσα 
στα ακουστικά και το καλώδιο που προστατεύει 
τη σύνδεση του καλωδίου από φθορά εξαιτίας του 
συνεχούς λυγίσματος.

Μικρά αποδοτικά ηχεία

Τα μικρά αποδοτικά ηχεία για τα ακουστικά Philips 
διασφαλίζουν τέλεια εφαρμογή και παρέχουν ήχο 
ακριβείας με πανίσχυρα μπάσα, ιδανικά για την 
απόλαυση της ακρόασής σας.

Εξαιρετικά μικρά ενδώτια

Εξαιρετικά μικρή, ελαφριά ενδώτια σχεδίαση για 
βέλτιστη εφαρμογή στα μικρότερα αφτιά, για 
περισσότερες ώρες ακρόασης.

Σχεδιασμός κλειστού τύπου
Οι περιβάλλοντες ήχοι αποκλείονται τελείως ενώ 
ο ήχος από τα ακουστικά παραμένει σε θάλαμο για 
τέλεια ποιότητα, καθιστώντας τα ακουστικά 
ιδανικά για έλεγχο του ήχου σε συναυλίες ή 
ηχογραφήσεις.
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Προδιαγραφές
Εσωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 53019 8
• Μικτό βάρος: 0,3324 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

30,8 x 11,5 x 6,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,0636 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Καθαρό απόβαρο: 0,2688 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 53022 8
• Μικτό βάρος: 1,58 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

31,6 x 24,3 x 14,7 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,2544 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24
• Καθαρό απόβαρο: 1,3256 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 52378 7
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

5,2 x 17" x 3,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,042 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,0106 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,0314 κ.

Συνδεσιμότητα
• Σύνδεση καλωδίων: διπλή παράλληλη, 
συμμετρική

• Μήκος καλωδίου: 1,2 m
• Υποδοχή σύνδεσης: 3,5 χιλ.
• Φινίρισμα βύσματος: επιχρωμιωμένο

Ήχος
• Συχνότητα απόκρισης: 10 - 23 500 Hz
• Αντίσταση: 16 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 50 mW
• Ευαισθησία: 102 dB
• Τύπος: Δυναμική
•

Ημερομηνία έκδοσης 
2013-01-23

Έκδοση: 3.0.12

12 NC: 8670 000 59663
EAN: 87 12581 52378 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους 
αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com
Χαρακτηριστικά
Ενδώτια ακουστικά
  

http://www.philips.com

