
 

 

Philips
Słuchawki douszne

Biały

SHE3800WT
Dodatkowe basy

Kompaktowe słuchawki z owalnymi wkładkami
Niewielkie, kolorowe słuchawki SHE3800 zapewniają mocne uderzenie dzięki 
efektywnym głośnikom, które gwarantują niezwykle dynamiczne brzmienie basów. 
Miękkie nasadki douszne z owalnymi wkładkami zapewniają ergonomiczne dopasowanie.

Dźwięk wysokiej jakości
• Wydajne przetworniki 8,6 mm zapewniają wyraźny, selektywny dźwięk
• Zamknięta konstrukcja douszna zapewnia wzmocnione tony niskie i izoluje hałas otoczenia

Komfort noszenia
• Ergonomiczne, owalne wkładki umożliwiają niezwykle wygodne dopasowanie
• 3 pary nasadek dousznych do wyboru — gwarancja idealnego dopasowania

Wygoda użytkowania
• Wzmocniony reduktor naprężeń na przewodzie zwiększa wytrzymałość i trwałość połączenia



 3 pary nasadek dousznych do wyboru

Nasadki są dostępne w 3 rozmiarach (małym, 
średnim i dużym), co pozwala na dokładne 
dostosowanie do potrzeb użytkownika.

Wydajne przetworniki 8,6 mm

Niewielkie i wydajne przetworniki 8,6 mm 
zapewniają wyraźny dźwięk, dzięki czemu słuchanie 
muzyki poza domem staje się znacznie 
przyjemniejsze.

Ergonomiczne, owalne wkładki
Owalny kształt wkładki powstał w oparciu o szeroko 
zakrojone badania w zakresie ludzkiego ucha. 
Ergonomiczny kształt dopasowany do budowy ucha 
zapewnia optymalne przyleganie i komfort 
użytkowania.

Nasadki douszne z funkcją redukcji 
szumów

Niezwykle kompaktowa konstrukcja douszna 
gwarantuje wygodę i dobre przyleganie izolujące 
hałas otoczenia, a zamknięta struktura zapewnia 
doskonałe wzmocnienie tonów niskich.

Wzmocniony reduktor naprężeń na 
przewodzie
Aby zwiększyć trwałość produktu, zastosowano 
miękki gumowy reduktor naprężeń między 
słuchawkami a przewodem. Jego zadaniem jest 
ochrona połączenia przed uszkodzeniem 
spowodowanym częstym zginaniem.
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Dźwięk
• Membrana: Tworzywo PET
• Pasmo przenoszenia: 10–22 000 Hz
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: CCAW
• Czułość: 107 dB
• Średnica głośnika: 8,6 mm
• Maksymalna moc wejściowa: 20 mW
• Impedancja: 16 om
• System akustyczny: Półzamknięty

Wzornictwo
• Kolor: Biały

Możliwości połączeń
• Typ przewodu: Miedziany
• Połączenie przewodowe: symetryczny
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm
• Wykończenie złącza: niklowane

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Blister
• Typ ułożenia półki: Obie
• EAN: 69 23410 72515 5
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

5 x 17,2 x 3 cm

• Waga brutto: 0,032 kg
• Waga netto: 0,011 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Ciężar opakowania: 0,021 kg

Karton wewnętrzny
• Waga brutto: 0,135 kg
• GTIN: 2 69 23410 72515 9
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

18,2 x 9,8 x 6,4 cm
• Waga netto: 0,033 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Ciężar opakowania: 0,102 kg

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 1,26 kg
• GTIN: 1 69 23410 72515 2
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

37,4 x 20,6 x 14 cm
• Waga netto: 0,264 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
• Ciężar opakowania: 0,996 kg

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

2 x 2 x 1,2 cm
• Waga: 0,0096 kg
•
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