
 

 

Philips
Slušalke z mikrofonom

8,6 mm pogonske enote/zaprt 

hrbtni del

Ušesna

SHE3855GD
Jasni ritmi, izraziti nizki toni

Visokokakovostna vakuumsko metalizirana matirana površina
Elegantne ušesne slušalke Philips Chromz odlikujejo izraziti nizki toni, udobje in dober 
videz. Različice raznih barv z vakuumsko metalizirano matirano prevleko se ujemajo z 
napravo iPhone 6S.

Uživajte v kakovostnem zvoku
• Zmogljive pogonske enote reproducirajo jasen zvok z mogočnimi nizkimi toni
• Odlična zatesnitev ušesa za zadržanje šumov iz okolice

Dolgotrajno udobje
• Ovalni zvočni cevni vstavek zagotavlja ergonomsko in udobno prileganje
• Vakuumsko metalizirana elegantna matirana prevleka zagotavlja dodatno zaščito
• 3 izmenljivi gumijasti ušesni pokrovčki za optimalno prileganje

Izboljšana vzdržljivost
• Ojačana kabelska uvodnica za večjo vzdržljivost in boljšo povezavo
• Vgrajeni mikrofon preklaplja med glasbo in telefonskimi klici



 Ušesni pokrovčki v 3 velikostih

Ušesni pokrovčki so na voljo v 3 velikostih – majhni, 
srednji in veliki –, zato se vedno popolnoma 
prilegajo.

Vgrajen mikrofon

Z vgrajenim mikrofonom enostavno preklapljate 
med poslušanjem glasbe in sprejemanjem telefonskih 
klicev, tako da ste vedno povezani.

Metalizirana matirana prevleka

Visokokakovostna vakuumsko metalizirana matirana 
prevleka zagotavlja dodatno površinsko zaščito in se 
popolnoma ujema s telefonom iPhone 6S.

Ovalna zvočna cev

Ovalni zvočni cevni vstavek zagotavlja ergonomsko 
udobje, da se prilega dejanski obliki ušesa.

Popolno prileganje v ušesih

Izjemno majhne slušalke se popolnoma prilegajo v 
ušesu in zagotavljajo zatesnitev, ki zadržuje šume iz 
okolice.

Zmogljive pogonske enote

Ušesne slušalke Philips Chromz imajo zmogljive 
zvočnike s kompaktno zasnovo, ki zagotavljajo 
popolno prileganje in jasen zvok z mogočnimi nizkimi 
toni.

Ojačana kabelska uvodnica
Za daljšo življenjsko dobo slušalk je med njimi in 
kablom nameščena mehka gumirana uvodnica, ki 
preprečuje poškodovanje priključka zaradi 
nenehnega prepogibanja.
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Specifikacije
Dimenzije embalaže
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 5 x 17,2 x 3 cm
• Neto teža: 0,013 kg
• Bruto teža: 0,037 kg
• Teža embalaže: 0,024 kg
• EAN: 69 25970 70934 7
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Pretisni omot
• Vrsta postavitve na polico: Oboje

Zunanja škatla
• Outer carton (L x Š x V): 38 x 21 x 15 cm
• Neto teža: 0,312 kg
• Bruto teža: 1,371 kg
• Teža embalaže: 1,059 kg
• Številka GTIN: 1 69 25970 70934 4
• Število komercialnih pakiranj: 24

Notranja škatla
• Inner carton (L x Š x V): 17,9 x 9,5 x 6 cm
• Neto teža: 0,039 kg
• Bruto teža: 0,138 kg
• Teža embalaže: 0,099 kg
• Številka GTIN: 2 69 25970 70934 1
• Število komercialnih pakiranj: 3

Dodatna oprema
• Ušesni vstavki: 3 velikosti: S, M, L

Zasnova
• Barva: Zlata

Zvok
• Opna: PET
• Frekvenčni odziv: 12–22.000 Hz
• Zvočniška tuljava: CCAW
• Občutljivost: 107 dB
• Premer zvočnika: 8,6 mm
• Največja vhodna moč: 20 mW
• Impedanca: 28 ohm
• Akustični sistem: Zaprt

Povezljivost
• Kabelska povezava: simetrična
• Dolžina kabla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm
• Zaključna obdelava konektorja: kromirano
•
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