
 

 

Philips
Sluchátka s mikrofonem

8,6mm reproduktory / uzavřená

Do uší

SHE3855GD
Výrazné beaty, úderné basy

Kvalitní matná vakuově pokovovaná povrchová úprava
Elegantní sluchátka do uší Philips Chromz nabízí úderné basy, pohodlí a skvělý vzhled. 
Vakuově pokovovaný povrch je dostupný v několika barvách, které se hezky doplňují 
s iPhonem 6S.

Vychutnejte si kvalitní zvuk
• Výkonné reproduktory přenáší čistý zvuk a výrazné basy
• Dokonalý tvar do uší blokuje okolní hluk

Dlouhotrvající pohodlí
• Ergonomický design vložky oválného zvukovodu zajišťuje pohodlí
• Vakuově pokovovaný matný povrch poskytuje mimořádnou ochranu
• 3 vyměnitelné gumové náušníky pro optimální velikost

Vylepšená odolnost
• Zpevněná ochrana kabelu zlepšuje odolnost a připojení
• Zabudovaný mikrofon umožňuje přepínání mezi hudbou a telefonními hovory



 3 velikosti náušníků

Náušníky se dodávají ve 3 velikostech, malé, střední 
a velké, aby každému dokonale padly.

Vestavěný mikrofon

Zabudovaný mikrofon umožňuje snadné přepínání 
mezi poslechem hudby a přijímáním telefonních 
hovorů, takže budete neustále na příjmu.

Pokovovaný matný povrch

Vysoce kvalitní vakuově pokovovaný matný povrch 
nabízí mimořádnou ochranu a dokonale se doplňuje 
s iPhonem 6S.

Oválný zvukovod

Vložka ergonomického zvukovodu díky svému tvaru, 
který reálně kopíruje vnitřek ucha, poskytuje 
ergonomické pohodlí.

Dokonalý tvar do uší

Mimořádně malá sluchátka vám padnou přesně do 
uší a utěsní je tak dobře, že zablokují okolní hluk.

Výkonné reproduktory

Domácí sluchátka do uší Philips Chromz 
s výkonnými reproduktory v kompaktním 
provedení, která dokonale padnou do uší a zajistí 
vám čistý zvuk a výrazné basy.

Zpevněná ochrana kabelu
Kvůli prodloužení životnosti sluchátek ochrana 
z měkké pryže mezi nimi a kabelem zabraňuje 
poškození připojení opakovaným ohýbáním.
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Specifikace
Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 5 x 17,2 x 3 cm
• Čistá hmotnost: 0,013 kg
• Hrubá hmotnost: 0,037 kg
• Hmotnost obalu: 0,024 kg
• EAN: 69 25970 70934 7
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal
• Typ umístění poličky: Obojí

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 38 x 21 x 15 cm
• Čistá hmotnost: 0,312 kg
• Hrubá hmotnost: 1,371 kg
• Hmotnost obalu: 1,059 kg
• GTIN: 1 69 25970 70934 4
• Počet spotřebitelských balení: 24

Vnitřní krabice
• Vnitřní obal (D x Š x V): 17,9 x 9,5 x 6 cm
• Čistá hmotnost: 0,039 kg
• Hrubá hmotnost: 0,138 kg
• Hmotnost obalu: 0,099 kg
• GTIN: 2 69 25970 70934 1
• Počet spotřebitelských balení: 3

Příslušenství
• Ušní nástavce: 3 velikosti: S, M, L

Design
• Barva: Pozlacený

Zvuk
• Membrána: PET
• Kmitočtová charakteristika: 12 – 22 000 Hz
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: hliník.vodiče 

s měděným pláštěm CCAW
• Citlivost: 107 dB
• Průměr reproduktoru: 8,6 mm
• Maximální příkon: 20 mW
• Impedance: 28 ohm
• Akustický systém: Uzavřený

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: symetrický
• Délka kabelu: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm
• Povrchová úprava konektoru: chromovaný
•
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