Philips
Слушалки с микрофон

8,6 мм мембрани/затворен гръб
За поставяне в ушите

SHE3855GD

Открояващи се ритми, силни баси
Висококачествено вакуумно метализирано матово покритие
Стилните слушалки за поставяне в ушите Philips Chromz предоставят мощни баси,
удобство и изглеждат добре. Множеството опции за цветове за вакуумно
метализираното матово покритие пасват на iPhone 6S.
Потопете се в качествен звук
• Мощни мембрани възпроизвеждат чист звук с мощни баси
• Плътното прилепване в ухото спира външния шум
Дълготраен комфорт
• Вложка с форма на овална звукова тръба предоставя ергономично удобно прилягане
• Вакуумно метализирано стилно матово покритие предлага допълнителна защита
• 3 сменяеми гумени накрайника за отлично прилягане
Повишена издръжливост
• Подсиленият предпазител на кабела подобрява издръжливостта и свързването
• Вграденият микрофон превключва от музика към телефонни обаждания

SHE3855GD/00

Слушалки с микрофон

8,6 мм мембрани/затворен гръб За поставяне в ушите

Акценти

Спецификации

Тела на слушалките в 3 размера

Овална звукова тръба

Габарити на опаковката

• Габарити на опаковката (Ш x В x Д):
5 x 17,2 x 3 см
• Нето тегло: 0,013 кг
• Бруто тегло: 0,037 кг
• Тегло на опаковката: 0,024 кг
• EAN: 69 25970 70934 7
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер
• Начин на поставяне: И двете

Външен кашон

Накрайниците на слушалките се предоставят в 3
размера – малки, средни и големи – за
персонализирано и идеално прилягане.

Вложка с форма на овална звукова тръба
предоставя ергономично удобство, за да приляга
на формата на ухото.

Вграден микрофон

Перфектно прилягане в ухото

•
•
•
•
•
•

Външен кашон (л x Ш x В): 38 x 21 x 15 см
Нето тегло: 0,312 кг
Бруто тегло: 1,371 кг
Тегло на опаковката: 1,059 кг
GTIN: 1 69 25970 70934 4
Брой потребителски опаковки: 24

Вътрешен кашон

•
•
•
•
•
•

Вътрешен кашон (л x Ш x В): 17,9 x 9,5 x 6 см
Нето тегло: 0,039 кг
Бруто тегло: 0,138 кг
Тегло на опаковката: 0,099 кг
GTIN: 2 69 25970 70934 1
Брой потребителски опаковки: 3

Аксесоари

• Накрайници: 3 размера: S, M, L

Дизайн

• Цвят: Позлатен

Звук

Вграденият микрофон ви позволява лесно да
превключвате между слушане на музика и
приемане на телефонни обаждания, за да можете
винаги да сте свързани.

Метализирано матово покритие

Изключително малките слушалки прилягат
перфектно в ухото, като създават прилепване,
което изолира външния шум.

Мощни мембрани

•
•
•
•
•
•
•
•

Диафрагма: PET
Честотен обхват: 12 – 22 000 Hz
Звукова намотка: CCAW
Чувствителност: 107 dB
Диаметър на високоговорителя: 8,6 мм
Максимална входяща мощност: 20 mW
Импеданс: 28 ома
Акустична система: Затворена

Възможности за свързване
•
•
•
•
•

Висококачествено вакуумно метализирано
матово покритие предлага допълнителна външна
защита и подхожда идеално на iPhone 6S.

Слушалките за поставяне в ушите Philips Chromz
притежават мощни високоговорители в
компактна конструкция, за да гарантират идеално
прилягане с чист звук с мощни баси.

Подсилен предпазител на кабела

За по-дълъг живот на слушалките ви мек гумен
предпазител между тях и кабела защитава
връзката от повреда от многократно огъване.
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Кабелна връзка: симетричен
Дължина на кабела: 1,2 м
Съединител: 3,5 мм
Покритие на съединителя: хромиран

