
 

 

Philips
Slušalke z mikrofonom

8,6 mm pogonske enote/zaprt 

hrbtni del

Ušesna

SHE3705WT
Močni ritmi, izraziti nizki toni

Kompaktna zasnova z vakuumsko metalizirano zaščito
Izjemno majhne ušesne slušalke Philips Vibes za mogočne nizke tone imajo ovalne cevne 
vstavke za vaše udobje in vakuumsko metaliziran premaz za eleganten videz in dodatno 
zaščito.

Uživajte v kakovostnem zvoku
• Učinkovite pogonske enote za mogoče nizke tone in jasen zvok
• Popolna zatesnitev ušesa zadržuje šume iz okolice

Dolgotrajno poslušanje
• Ovalni zvočni cevni vstavek zagotavlja ergonomsko in udobno prileganje
• 3 izmenljivi gumijasti ušesni pokrovčki zagotavljajo optimalno prileganje
• Sijoča barvna prevleka za dovršen videz in zaščito

Vedno pripravljeni
• Ojačana kabelska uvodnica za večjo vzdržljivost in boljšo povezavo
• Vgrajeni mikrofon preklaplja med glasbo in telefonskimi klici



 Ušesni pokrovčki v 3 velikostih

Ušesni pokrovčki so na voljo v 3 velikostih – majhni, 
srednji in veliki –, zato se vedno popolnoma prilegajo

Vgrajen mikrofon

Z vgrajenimi mikrofoni preprosto preklapljate med 
poslušanjem glasbe in sprejemanjem telefonskih 
klicev, tako da ste vedno povezani.

Barvna sijoča prevleka

Visokokakovostna sijoča in barvna prevleka 
zagotavlja dovršen videz in dodatno ščiti površino.

Učinkovite pogonske enote

Ušesne slušalke Philips Vibes v kompaktni zasnovi 
skrivajo učinkovite pogonske enote. Zagotavljajo 
popolno prileganje ter hkrati predvajajo jasen zvok in 
mogočne nizke tone.

Ovalna zvočna cev

Ovalni zvočni cevni vstavek zagotavlja ergonomsko 
udobje, da se prilega dejanski obliki ušesa.

Popolno prileganje v ušesih

Izjemno majhne slušalke se popolnoma prilegajo v 
ušesu in zagotavljajo zatesnitev, ki zadržuje šume iz 
okolice.

Ojačana kabelska uvodnica
Za daljšo življenjsko dobo slušalk je med njimi in 
kablom nameščena mehka gumirana uvodnica, ki 
preprečuje poškodovanje priključka zaradi 
nenehnega prepogibanja.
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Specifikacije
Dodatna oprema
• Ušesni vstavki: 3 velikosti: S, M, L

Zasnova
• Barva: Bela

Zvok
• Opna: PET
• Frekvenčni odziv: 11–22.000 Hz
• Zvočniška tuljava: Baker
• Občutljivost: 105 dB
• Premer zvočnika: 8,6 mm
• Največja vhodna moč: 20 mW
• Impedanca: 16 ohm
• Akustični sistem: Zaprt

Povezljivost
• Kabelska povezava: dvojno vzporedna, simetrična
• Dolžina kabla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm
• Zaključna obdelava konektorja: kromirano

Notranja škatla
• Bruto teža: 0,127 kg
• Številka GTIN: 2 69 25970 71009 5
• Inner carton (L x Š x V): 18,1 x 8,1 x 6 cm
• Neto teža: 0,039 kg
• Število komercialnih pakiranj: 3
• Teža embalaže: 0,088 kg

Zunanja škatla
• Bruto teža: 1,14 kg
• Številka GTIN: 1 69 25970 71009 8
• Outer carton (L x Š x V): 37,5 x 17,9 x 13,9 cm
• Neto teža: 0,312 kg
• Število komercialnih pakiranj: 24
• Teža embalaže: 0,828 kg

Dimenzije embalaže
• Vrsta embalaže: Pretisni omot
• Vrsta postavitve na polico: Oboje
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 5 x 17,3 x 2,7 cm
• EAN: 69 25970 71009 1
• Bruto teža: 0,027 kg
• Neto teža: 0,013 kg
• Število priloženih izdelkov: 1
• Teža embalaže: 0,014 kg
•
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