
 

 

Philips
Slúchadlá s mikrofónom

8,6 mm budiče/uzavretá zadná 

časť

Do uší

SHE3855SG
Svieži beat, úderné basy

Vysokokvalitné vákuovo pokovované s matnou povrchovou úpravou

Štýlové slúchadlá do uší Philips Chromz prinášajú úderné basy, pohodlie a skvelý vzhľad. 
Na výber je viacero farebných možností s vákuovo pokovovanou povrchovou vrstvou. 
Vyberte si tú, ktorá ladí s vaším zariadením iPhone 6S.

Nechajte sa strhnúť kvalitným zvukom
• Výkonné budiče reprodukujú čistý zvuk s výraznými basmi
• Dokonalé utesnenie v uchu zabráni prenikaniu hluku z vonku

Pretrvávajúci komfort
• Nástavec v tvare oválnej zvukovej trubice zabezpečí ergonomické a pohodlné nasadenie
• 3 vymieňateľné gumené náušníky pre dokonalé prispôsobenie sa uchu
• Vákuovo pokovovaná štýlová matná vrstva ponúka zvýšenú ochranu

Zvýšená odolnosť
• Zosilnený uvoľňovač napnutia kábla zlepšuje odolnosť a pripojiteľnosť
• Vstavaný mikrofón prepína medzi hudbou a hovormi



 Náušníky v 3 veľkostiach

Náušníky sa dodávajú v 3 veľkostiach – malé, 
stredné a veľké – pre prispôsobené a dokonalé 
nasadenie.

Vstavaný mikrofón

Vstavaný mikrofón vám umožní pri počúvaní 
hudby jednoducho prepínať na prijímanie 
hovorov, takže budete vždy dostupní.

Pokovovaná povrchová vrstva

Vysoko kvalitná vákuovo pokovovaná štýlová 
matná vrstva ponúka zvýšenú ochranu povrchu 
a je dokonale ladí so zariadením iPhone 6S.

Oválna zvuková trubica

Nástavec v tvare oválnej zvukovej trubičky 
prináša ergonomický komfort a prispôsobuje 
sa skutočnému tvaru ucha.

Perfektne sedia do uší

Mimoriadne malé slúchadlá perfektne dosadajú 
do uší, takže dokonale tesnia a zablokujú tak 
každý zvuk zvonka.

Výkonné budiče

Slúchadlá do uší Philips Chromz skrývajú v 
kompaktnom dizajne výkonné reproduktory, 

takže dokonale sedia a prinášajú čistý zvuk s 
bohatými basmi.

Zosilnený uvoľňovač napnutia kábla

Na predĺženie životnosti vašich slúchadiel sa 
medzi slúchadlami a káblom nachádza 
uvoľňovač napnutia z mäkkej gumy, ktorý 
chráni tento spoj pred účinkami opakovaného 
ohýbania.
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Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 5 x 17,2 x 3 cm
• Hmotnosť netto: 0 013 kg
• Hmotnosť brutto: 0,037 kg
• Hmotnosť obalu: 0,024 kg
• EAN: 69 25970 70932 3
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Balenie blister
• Typ policového umiestnenia: Obidve

Vonkajší kartón
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 38 x 21 x 15 cm
• Hmotnosť netto: 0,312 kg
• Hmotnosť brutto: 1,371 kg
• Hmotnosť obalu: 1,059 kg
• GTIN: 1 69 25970 70932 0
• Počet používateľských balení: 24

Vnútorný kartón
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 17,9 x 9,5 x 6 cm
• Hmotnosť netto: 0,039 kg
• Hmotnosť brutto: 0 138 kg
• Hmotnosť obalu: 0,099 kg

• GTIN: 2 69 25970 70932 7
• Počet používateľských balení: 3

Príslušenstvo
• Špičky do uší: 3 veľkosti: S, M, L

Dizajn
• Farba: Strieborno-sivý

Zvuk
• Membrána: PET
• Frekvenčná odozva: 12 – 22 000 Hz
• Hlasová cievka: CCAW
• Citlivosť: 107 dB
• Priemer reproduktora: 8,6 mm
• Maximálny príkon: 20 mW
• Impedancia: 28 ohm
• Akustický systém: Uzatvorený

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: symetrické
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm
• Vyhotovenie konektorov: pochrómované
•
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