
 

 

Philips
Fülhallgató mikrofonnal

8,6 mm-es meghajtók, hátul zárt

In-ear (fülbe helyezhető)

SHE3855SL
Lüktető ritmus, ütős basszus

Minőségi, vákuumban fémezett matt kidolgozás
A stílusos Philips Chromz in-ear fülhallgató ütős basszushangokat, kényelmet és impozáns 
külsőt biztosít. A többféle, vákuumban fémezett, matt bevonatú színlehetőségek illenek 
az iPhone 6S készülékhez.

Fedezze fel a minőségi hangzást
• A tiszta hangzást az ütős basszussal ötvöző erőteljes meghajtók
• A tökéletes szigetelés kiszűri a külső zajt

Hosszan tartó kényelem
• Ovális hangcsőbetét az ergonomikus, kényelmes illeszkedésért
• 3 cserélhető gumi fülbetét az optimális illeszkedésért
• A vákuumban fémezett, stílusos matt bevonat még nagyobb védelmet nyújt

Megnövelt tartósság
• Megerősített kábelvédő a nagyobb tartósságért és a könnyebb csatlakoztathatóságért
• Beépített mikrofon, mellyel zenéről telefonhívásra válthat



 3 különböző méretű fülbetét

A fülbetétek három különböző – kicsi, nagy és 
közepes – méretben érhetők el, így mindenki 
megtalálja a neki megfelelőt.

Beépített mikrofon

A beépített mikrofon lehetővé teszi, hogy 
könnyedén váltson zenehallgatásról a telefonhívások 
fogadására, így Ön mindig kapcsolatban marad.

Fémezett, matt bevonat

A kiváló minőségű, vákuumban fémezett matt 
bevonat még nagyobb felületvédelmet biztosít, 
ráadásul tökéletesen illik az iPhone 6S készülékhez.

Ovális hangcső

Ergonomikus, kényelmes kialakítású ovális 
hangcsőbetét, amely illeszkedik a fül tényleges 
alakjához.

Tökéletesen illeszkedik a fülbe

A rendkívül kicsi fülhallgatók tökéletesen 
illeszkednek a fülbe, és hangszigetelést hoznak létre, 
amely kiszűri a külső zajt.

Erőteljes meghajtók

A kompakt kialakítású Philips Chromz in-ear 
fülhallgató erőteljes hangszórókat foglal magába, 
hogy a tökéletes illeszkedéshez tiszta hangzás és ütős 
basszus társuljon.

Megerősített kábelvédő
A fejhallgató élettartamának növelése érdekében a 
kagyló és a kábel becsatlakozása közötti puha 
gumiréteg óvja a csatlakozást a gyakori 
meghajlításból eredő sérülésektől.
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Műszaki adatok
Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

5 x 17,2 x 3 cm
• Nettó tömeg: 0,013 kg
• Bruttó tömeg: 0,037 kg
• Táratömeg: 0,024 kg
• EAN: 69 25970 70937 8
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Bliszter
• Polcra helyezési mód: Mindkettő

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 38 x 21 x 15 cm
• Nettó tömeg: 0,312 kg
• Bruttó tömeg: 1,371 kg
• Táratömeg: 1,059 kg
• GTIN: 1 69 25970 70937 5
• Fogyasztói csomagolások száma: 24

Belső kartondoboz
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

17,9 x 9,5 x 6 cm
• Nettó tömeg: 0,039 kg
• Bruttó tömeg: 0,138 kg
• Táratömeg: 0,099 kg
• GTIN: 2 69 25970 70937 2
• Fogyasztói csomagolások száma: 3

Tartozékok
• Füldugóvégek: 3 méret: S, M, L

Formatervezés
• Szín: Ezüst színű

Hangzás
• Membrán: PET
• Frekvenciaválasz: 12 – 22 000 Hz
• Lengőtekercs: CCAW
• Érzékenység: 107 dB
• Hangszóró átmérője: 8,6 mm
• Maximális terhelhetőség: 20 mW
• Impedancia: 28 ohm
• Akusztikus rendszer: Zárt

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: szimmetrikus
• Kábelhosszúság: 1,2 m
• Csatlakozó: 3,5 mm
• Csatlakozó kivitele: krómbevonatú
•
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