
 

 

Philips
Căști

Drivere 8,6 mm/închise
Intraauriculare

SHE3700PK
Ritmuri puternice, bas antrenant

Design compact, cu protecţie prin metalizare în vid
Căştile intraauriculare de dimensiuni foarte mici, cu bas puternic Philips Vibes dispun de 
tuburi ovale pentru confort şi finisaj metalizat pentru aspect elegant şi protecţie în plus.

Bucură-te de sunet de calitate
• Bas puternic și sunet clar cu ajutorul driverelor eficiente
• Etanșarea perfectă în ureche blochează zgomotele exterioare

Ascultă mai mult
• Tubul sonor oval asigură o fixare ergonomică, confortabilă
• 3 capace din cauciuc, interschimbabile, oferă fixare optimă
• Finisajul colorat, strălucitor arată elegant și în același timp protejează

Mereu pregătit
• Sistemul ranforsat de eliberare a tensiunii din cablu mărește durabilitatea și conectivitatea



 Capace cu 3 dimensiuni pentru urechi

Capacele auriculare sunt disponibile în 3 mărimi – 
mici, medii și mari – pentru o potrivire personalizată 
și perfectă

Finisaj colorat, strălucitor

Finisajul de calitate, strălucitor și colorat conferă un 
aspect elegant și în același timp adaugă o suprafaţă de 
protecţie în plus.

Drivere eficiente

Căștile intraauriculare Philips Vibes găzduiesc 
drivere eficiente într-un design compact. Se 
potrivesc perfect și redau sunet clar și bas puternic.

Tub sonor oval

Un tub sonor oval asigură o fixare ergonomică și 
confortabilă la forma urechii.

Potrivire perfectă în ureche

Căști intraaruric. foarte mici, care se potriv. perfect 
în ureche, creând un dop care bloch. zgomotul din 
ext.

Sistem ranforsat de eliberare a tensiunii 
din cablu
Pentru a prelungi durata de viaţă a căștilor tale, un 
suport din cauciuc moale între acestea și cablu 
protejează conexiunea împotriva deteriorării ca 
urmare a îndoirii repetate.
SHE3700PK/00

Specificaţii
Accesorii
• Vârfuri auriculare: 3 mărimi S, M, L

Design
• Culoare: Roz

Sunet
• Sistem acustic: Închis
• Diafragmă: PET
• Bobină: cupru
• Răspuns în frecvenţă: 11 - 22.000 Hz
• Impedanţă: 16 ohm
• Putere maximă de intrare: 20 mW
• Sensibilitate: 105 dB
• Diametru difuzor: 8,6 mm
• Tip: Dinamic

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: paralelă dublă, simetrică
• Lungime cablu: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Finisaj conector: cromat
• Tip cablu: cupru

Cutie interioară
• Greutate brută: 0,125 kg
• GTIN: 2 69 25970 70910 5
• Cutie interioară (L x L x Î): 18,1 x 8,1 x 6 cm
• Greutate netă: 0,036 kg
• Număr de ambalaje: 3
• Greutate proprie: 0,089 kg

Cutie exterioară
• Greutate brută: 1,127 kg
• GTIN: 1 69 25970 70910 8
• Cutie exterioară (L x L x Î): 37,5 x 17,9 x 13,9 cm
• Greutate netă: 0,288 kg
• Număr de ambalaje: 24
• Greutate proprie: 0,839 kg

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 5 x 17,3 x 2,7 cm
• EAN: 69 25970 70910 1
• Greutate brută: 0,026 kg
• Greutate netă: 0,012 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Greutate proprie: 0,014 kg
•
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