
 

 

Philips
Kuulokkeet ja mikrofoni

8,6 mm:n elementit / suljettu 

takaosa

Nappikuuloke

SHE3855SL
Kirkkaat sävelet, vahva basso

Laadukas tyhjiömetalloitu mattapinnoite
Tyylikkäät Philips Chromz -nappikuulokkeet ovat mukavat, näyttävät hyvältä ja tuottavat 
vahvaa bassoääntä. Tyhjiömetalloituja mattapintaisia kuulokkeita on saatavana useissa eri 
väreissä, jotka sointuvat yhteen iPhone 6S -puhelimien kanssa.

Laadukas ääni vauhdikkaaseenkin menoon
• Tehokkaat kaiutinelementit takaavat selkeän äänen ja vahvan basson
• Hyvin istuva korvatyyny vaimentaa taustamelun

Mukavat pitkässäkin käytössä
• Ovaalinmuotoiset ääniputken sovitteet takaavat miellyttävän istuvuuden
• 3 vaihdettavaa kumista korvatyynyparia takaavat täydellisen istuvuuden
• Tyylikäs tyhjiömetalloitu mattapinnoite tarjoaa lisäsuojaa

Erittäin kestävät
• Vahvistettu kaapeli parantaa kestävyyttä ja liitettävyyttä
• Kiinteän mikrofonin avulla voit siirtyä musiikista puheluihin



 Kolmet eri kokoiset korvatyynyt

Korvatyynyjä on kolmea kokoa – pieniä, 
keskikokoisia ja suuria – joten saat kuulokkeet 
istumaan itsellesi täysin sopivasti.

Kiinteä mikrofoni

Kiinteän mikrofonin avulla voit helposti siirtyä 
musiikin kuuntelusta puheluihin, joten pystyt aina 
pitämään sinulle tärkeät ihmiset ja asiat lähelläsi.

Metalloitu mattapinnoite

Laadukas tyhjiömetalloitu mattapinnoite suojaa 
pintaa ja sointuu täydellisesti yhteen iPhone 6S -
puhelimien kanssa.

Ovaalinmuotoinen ääniputki

Ovaalinmuotoiset ääniputken sovitteet sopivat 
korvan muotoon ja takaavat miellyttävän istuvuuden.

Erinomainen istuvuus

Erittäin pienet kuulokkeet istuvat erinomaisesti 
korviin, ja korvatyynyt estävät melun kuulumisen 
ulkopuolelta.

Tehokkaat kaiutinelementit

Pienikokoisten ja hyvin istuvien Philips Chromz -
nappikuulokkeiden tehokkaat kaiutinelementit 
takaavat selkeän äänen ja vahvan basson.

Vahvistettu kaapeli
Pehmeä kumipinta suojaa kuulokkeiden ja kaapelin 
liitoskohtaa ja pidentää siten kuulokkeiden 
käyttöikää sekä estää kaapelin vahingoittumisen 
jatkuvan taittumisen seurauksena.
SHE3855SL/00

Tekniset tiedot
Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 5 x 17,2 x 3 cm
• Nettopaino: 0,013 kg
• Kokonaispaino: 0,037 kg
• Taara: 0,024 kg
• EAN: 69 25970 70937 8
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Ulompi pakkaus
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 38 x 21 x 15 cm
• Nettopaino: 0,312 kg
• Kokonaispaino: 1,371 kg
• Taara: 1,059 kg
• GTIN: 1 69 25970 70937 5
• Kuluttajapakkausten määrä: 24

Sisäpakkaus
• Sisäpakkaus (P x L x K): 17,9 x 9,5 x 6 cm
• Nettopaino: 0,039 kg
• Kokonaispaino: 0,138 kg
• Taara: 0,099 kg
• GTIN: 2 69 25970 70937 2
• Kuluttajapakkausten määrä: 3

Lisätarvikkeet
• Korvatyynyt: 3 kokoa: S, M, L

Muotoilu
• Väri: Hopea

Ääni
• Kalvo: PET
• Taajuusvaste: 12–22 000 Hz
• Puhekela: CCAW
• Herkkyys: 107 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 8,6 mm
• Enimmäisteho: 20 mW
• Impedanssi: 28 ohmia
• Akustinen järjestelmä: Suljettu

Liitännät
• Johtoliitäntä: symmetrinen
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liitin: 3,5 mm
• Liittimen pinnoitus: kromattu
•
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