Philips
Slúchadlá do uší

Čierna

SHE3800BK

Výnimočné basy
Kompaktné slúchadlá s oválnymi zvukovými trubicami
Malé a farebné slúchadlá SHE3800 očaria výkonnými reproduktormi, ktoré poskytnú ultra
dynamické basy. Jemné náušníky a nástavce v tvare oválnej trubice zabezpečia
ergonomické nosenie.
Vychutnajte si kvalitu zvuku
• Efektívne 8,6 mm budiče vytvárajú jasný a presný zvuk
• Uzatvorený dizajn slúchadiel do uší pre výraznejšie basy a izoláciu hluku
Pohodlie pri nosení
• Ergonomická oválna zvuková trubica pre skutočne pohodlné nasadenie
• Vyberte si jeden z 3 párov náušníkov, ktorý vám dokonale sadne
Navrhnuté pre vaše pohodlie
• Zosilnený uvoľňovač napnutia kábla zlepšuje odolnosť a pripojiteľnosť

SHE3800BK/00

Slúchadlá do uší
Čierna

Technické údaje
Zvuk

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Membrána: PET
Frekvenčná odozva: 10 – 22 000 Hz
Typ magnetu: Neodýmiová
Hlasová cievka: CCAW
Citlivosť: 107 dB
Priemer reproduktora: 8,6 mm
Maximálny príkon: 20 mW
Impedancia: 16 ohm
Akustický systém: Polouzavretý

Hlavné prvky
•
•
•
•
•

Rozmery balenia (Š x V x H): 5 x 17,2 x 3 cm
Hmotnosť brutto: 0,032 kg
Hmotnosť netto: 0,011 kg
Počet zabalených kusov výrobkov: 1
Hmotnosť obalu: 0,021 kg

Vnútorný kartón

• Farba: Čierna
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Pripojiteľnosť

Vonkajší kartón

Dizajn

•
•
•
•
•

Typ kábla: Meď
Pripojenie kábla: symetrické
Dĺžka kábla: 1,2 m
Konektor: 3,5 mm
Vyhotovenie konektorov: poniklované

Rozmery balenia

• Typ balenia: Balenie blister
• Typ policového umiestnenia: Obidve
• EAN: 69 23410 72511 7

Výber z 3 párov náušníkov

•
•
•
•
•
•

Hmotnosť brutto: 0,135 kg
GTIN: 2 69 23410 72511 1
Vnútorný kartón (D x Š x V): 18,2 x 9,8 x 6,4 cm
Hmotnosť netto: 0 033 kg
Počet používateľských balení: 3
Hmotnosť obalu: 0,102 kg
Hmotnosť brutto: 1,26 kg
GTIN: 1 69 23410 72511 4
Vonkajší kartón (D x Š x V): 37,4 x 20,6 x 14 cm
Hmotnosť netto: 0,264 kg
Počet používateľských balení: 24
Hmotnosť obalu: 0,996 kg

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

Efektívne 8,6 mm budiče

Rozmery produktu

• Rozmery produktu (Š x V x H): 2 x 2 x 1,2 cm
• Hmotnosť: 0,0096 kg
•

Malé a efektívne 8,6 mm budiče slúchadiel vytvárajú
jasný zvuk pre ešte príjemnejšie počúvanie na
cestách.

Ergonomická oválna zvuková trubica

Oválny tvar zvukovej trubice je výsledkom
rozsiahleho výskumu ľudského ucha. Ergonomický
tvar je navrhnutý tak, aby pohodlne sadol do
každého ucha, a zaručuje optimálne nasadenie a
lepšie pohodlie pre príjemnejší hudobný zážitok.

Náušníky izolujúce hluk

Mimoriadne malý dizajn slúchadiel do uší zaručí
pevné a pohodlné nasadenie, ktoré zablokuje hluk
okolia. Uzavretý dizajn zas zabezpečí výraznejšie
basy.

Zosilnený uvoľňovač napnutia kábla
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Na predĺženie životnosti vašich slúchadiel sa medzi
slúchadlami a káblom nachádza uvoľňovač napnutia
z mäkkej gumy, ktorý chráni tento spoj pred
účinkami opakovaného ohýbania.

