
 

 

Philips
Slúchadlá

8,6 mm budiče/uzavretá zadná 

časť

Do uší

SHE3700RD
Mohutný beat, pulzujúce basy

Kompaktný dizajn s ochranným vákuovým pokovovaním
Mimoriadne malé slúchadlá do uší Philips Vibes pre veľké basy majú pohodlné oválne 
násadky zvukovej trubice a vákuové pokovovanie, ktoré vyzerá elegantne a zároveň plní 
dodatočnú ochrannú funkciu.

Nechajte sa strhnúť kvalitným zvukom
• Mohutné basy a jasný zvuk vďaka výkonným budičom
• Dokonalé utesnenie v uchu zabráni prenikaniu hluku zvonku

Dlhšie počúvanie
• Nástavec v tvare oválnej zvukovej trubice zabezpečí ergonomické a pohodlné nasadenie
• 3 vymieňateľné gumené náušníky zabezpečujú dokonalé prispôsobenie sa uchu
• Lesklý farebný povrch má štíhly vzhľad a ochrannú funkciu

Vždy pripravené
• Zosilnený uvoľňovač napnutia kábla zlepšuje odolnosť a pripojiteľnosť



 Náušníky v 3 veľkostiach

Náušníky sa dodávajú v 3 veľkostiach – malé, stredné 
a veľké – pre prispôsobené a dokonalé nasadenie

Lesklý farebný povrch

Vysoko kvalitný lesklý a farebný povrch dodáva 
výrobku štíhly vzhľad a zároveň predstavuje 
doplnkovú ochrannú vrstvu.

Výkonné budiče

Slúchadlá do uší Philips Vibes majú kompaktný dizajn, 
ktorý však ukrýva výkonné budiče. Skvele sedia v 

ušiach a zároveň vytvárajú jasný zvuk s dunivými 
basmi.

Oválna zvuková trubica

Nástavec v tvare oválnej zvukovej trubičky prináša 
ergonomický komfort a prispôsobuje sa skutočnému 
tvaru ucha.

Perfektne sedia do uší

Mimoriadne malé slúchadlá perfektne dosadajú do 
uší, takže dokonale tesnia a zablokujú tak každý zvuk 
zvonka.

Zosilnený uvoľňovač napnutia kábla
Na predĺženie životnosti vašich slúchadiel sa medzi 
slúchadlami a káblom nachádza uvoľňovač napnutia 
z mäkkej gumy, ktorý chráni tento spoj pred 
účinkami opakovaného ohýbania.
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Technické údaje
Príslušenstvo
• Špičky do uší: 3 veľkosti: S, M, L

Dizajn
• Farba: Červená

Zvuk
• Akustický systém: Uzatvorený
• Membrána: PET
• Hlasová cievka: Meď
• Frekvenčná odozva: 11 – 22 000 Hz
• Impedancia: 16 ohm
• Maximálny príkon: 20 mW
• Citlivosť: 105 dB
• Priemer reproduktora: 8,6 mm
• Typ: Dynamický

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: dvojité paralelné, symetrické
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm
• Vyhotovenie konektorov: pochrómované
• Typ kábla: Meď

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: 0,125 kg
• GTIN: 2 69 25970 70911 2
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 18,1 x 8,1 x 6 cm
• Hmotnosť netto: 0 036 kg
• Počet používateľských balení: 3
• Hmotnosť obalu: 0,089 kg

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 1,127 kg
• GTIN: 1 69 25970 70911 5
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 37,5 x 17,9 x 13,9 cm
• Hmotnosť netto: 0,288 kg
• Počet používateľských balení: 24
• Hmotnosť obalu: 0 839 kg

Rozmery balenia
• Typ balenia: Balenie blister
• Typ policového umiestnenia: Obidve
• Rozmery balenia (Š x V x H): 5 x 17,3 x 2,7 cm
• EAN: 69 25970 70911 8
• Hmotnosť brutto: 0,026 kg
• Hmotnosť netto: 0 012 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Hmotnosť obalu: 0,014 kg
•

Dátum vydania  
2017-09-07

Verzia: 4.1.4

12 NC: 8670 001 34689
EAN: 69 25970 70911 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
Hlavné prvky
Slúchadlá
8,6 mm budiče/uzavretá zadná časť Do uší

http://www.philips.com

