
 

 

Philips
Căști cu microfon

Drivere 8,6 mm/închise
Intraauricular

SHE3855GD
Ritmuri vibrante, bas puternic

Finisaj de înaltă calitate, mat, metalizat în vid
Elegantele căşti intraauriculare Philips Chromz oferă bas puternic, confort şi aspect plăcut. 
Opţiuni de culoare multiple, metalizate în vid şi mate, potrivindu-se cu iPhone 6S.

Bucură-te de sunet de calitate
• Driverele puternice reproduc un sunet clar și bas puternic
• Etanșare perfectă în ureche blochează zgomotele exterioare

Confort de durată
• Tubul sonor oval asigură o fixare ergonom. și confortab.
• Metaliz. în vid, cu strat elegant mat, care oferă protecţ. suplim.
• 3 capace auric. din cauciuc interschimbab., pt. potriv. perf.

Durabilitate crescută
• Sistemul ranforsat de eliberare a tensiunii din cablu mărește durabilitatea și conectivitatea
• Cu microfonul încorporat poţi comuta între ascultarea muzicii și apeluri



 Capace cu 3 dimensiuni pentru urechi

Capacele auriculare sunt disponib. în 3 dimens. – 
mici, medii și mari – pt. o potrivire personalizată, 
perfectă.

Microfon încorporat

Microfonul încorporat îţi permite să treci ușor de la 
ascultarea muzicii la preluarea apelurilor, astfel încât 
să fii mereu conectat.

Acoperire metalizată mată

Stratul mat metalizat de înaltă calit. oferă protecţ. 
suplim. de supraf. și se potrivește perfect la iPhone 
6S.

Tub sonor oval

Un tub sonor oval asigură o fixare ergonomică și 
confortabilă la forma urechii.

Potrivire perfectă în ureche

Căști intraaruric. foarte mici, care se potriv. perfect 
în ureche, creând un dop care bloch. zgomotul din 
ext.

Drivere puternice

Căștil intraauriculare Philips Chromz adăpostesc 
difuzoare puternice într-un design compact, pt. a 
asigura o potrivire perfectă și sunet clar cu bas 
puternic.

Sistem ranforsat de eliberare a tensiunii 
din cablu
Pentru a prelungi durata de viaţă a căștilor tale, un 
suport din cauciuc moale între acestea și cablu 
protejează conexiunea împotriva deteriorării ca 
urmare a îndoirii repetate.
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Specificaţii
Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 5 x 17,2 x 3 cm
• Greutate netă: 0,013 kg
• Greutate brută: 0,037 kg
• Greutate proprie: 0,024 kg
• EAN: 69 25970 70934 7
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 38 x 21 x 15 cm
• Greutate netă: 0,312 kg
• Greutate brută: 1,371 kg
• Greutate proprie: 1,059 kg
• GTIN: 1 69 25970 70934 4
• Număr de ambalaje: 24

Cutie interioară
• Cutie interioară (L x L x Î): 17,9 x 9,5 x 6 cm
• Greutate netă: 0,039 kg
• Greutate brută: 0,138 kg
• Greutate proprie: 0,099 kg
• GTIN: 2 69 25970 70934 1
• Număr de ambalaje: 3

Accesorii
• Vârfuri auriculare: 3 mărimi: S, M, L

Design
• Culoare: Auriu

Sunet
• Diafragmă: PET
• Răspuns în frecvenţă: 12 - 22.000 Hz
• Bobină: CCAW
• Sensibilitate: 107 dB
• Diametru difuzor: 8,6 mm
• Putere maximă de intrare: 20 mW
• Impedanţă: 28 ohm
• Sistem acustic: Închis

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: simetric
• Lungime cablu: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Finisaj conector: cromat
•
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