
 

 

Philips
Słuchawki z mikrofonem

Przetworniki 8,6 mm/zamkn. 

konstrukcja

Douszne

SHE3855SL
Jasne brzmienie, mocne basy

Matowe, próżniowe metalizowane wykończenie wysokiej jakości

Stylowe słuchawki douszne Philips Chromz zapewniają mocne brzmienie basów, wygodę 
i świetny wygląd. Matowa, próżniowa metalizowana powłoka dostępna jest w wielu 
kolorach, więc łatwo dopasujesz ją do urządzenia iPhone 6S.

Rozkoszuj się wysoką jakością dźwięku
• Przetworniki o dużej mocy odtwarzają czysty dźwięk z potężnym brzmieniem basów
• Perfekcyjne wypełnienie wnętrza ucha zapewnia skuteczne tłumienie szumów z zewnątrz

Niezrównany komfort
• Owalna wkładka zapewnia ergonomiczne i wygodne dopasowanie
• 3 wymienne gumowe nasadki zapewniają optymalne dopasowanie
• Stylowa, próżniowa metalizowana powłoka o matowym odcieniu zapewnia dodatkową 

ochronę

Większa wytrzymałość
• Wzmocniony reduktor naprężeń na przewodzie zwiększa wytrzymałość i trwałość połączenia
• Wbudowany mikrofon umożliwia przełączanie między muzyką a rozmowami telefonicznymi



 Nasadki douszne w 3 rozmiarach

Nasadki są dostępne w 3 rozmiarach (małym, 
średnim i dużym), co pozwala na dokładne 
dostosowanie do potrzeb użytkownika.

Wbudowany mikrofon

Wbudowany mikrofon umożliwia łatwe 
przełączanie między słuchaniem utworów 
muzycznych a odbieraniem połączeń 
telefonicznych. Dzięki temu nigdy nie tracisz 
łączności.

Metalizowana, matowa powłoka

Matowa, metalizowana powłoka wysokiej 
jakości stanowi dodatkową warstwę ochronną 
i idealnie pasuje do urządzenia iPhone 6S.

Owalna wkładka

Owalna wkładka zapewnia ergonomiczną 
wygodę i dokładne dopasowanie do kształtu 
ucha.

Doskonałe dopasowanie do wnętrza 
ucha

Bardzo małe słuchawki doskonale dopasowują 
się do wnętrza ucha, blokując i tłumiąc szumy z 
zewnątrz.

Przetworniki o dużej mocy

Słuchawki douszne Philips Chromz są 
wyposażone w przetworniki o dużej mocy 
ukryte w niewielkiej obudowie. Zapewniają 
one idealne dopasowanie i czysty dźwięk z 
potężnym brzmieniem basów.

Wzmocniony reduktor naprężeń na 
przewodzie
Aby zwiększyć trwałość produktu, 
zastosowano miękki gumowy reduktor 
naprężeń między słuchawkami a przewodem. 
Jego zadaniem jest ochrona połączenia przed 
uszkodzeniem spowodowanym częstym 
zginaniem.
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Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

5 x 17,2 x 3 cm
• Waga netto: 0,013 kg
• Waga brutto: 0,037 kg
• Ciężar opakowania: 0,024 kg
• EAN: 69 25970 70937 8
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
• Typ ułożenia półki: Obie

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

38 x 21 x 15 cm
• Waga netto: 0,312 kg
• Waga brutto: 1,371 kg
• Ciężar opakowania: 1,059 kg
• GTIN: 1 69 25970 70937 5
• Liczba opakowań konsumenckich: 24

Karton wewnętrzny
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

17,9 x 9,5 x 6 cm
• Waga netto: 0,039 kg
• Waga brutto: 0,138 kg

• Ciężar opakowania: 0,099 kg
• GTIN: 2 69 25970 70937 2
• Liczba opakowań konsumenckich: 3

Akcesoria
• Nasadki: 3 rozmiary: S, M, L

Wzornictwo
• Kolor: Srebrny

Dźwięk
• Membrana: Tworzywo PET
• Pasmo przenoszenia: 12–22 000 Hz
• Cewka drgająca: CCAW
• Czułość: 107 dB
• Średnica głośnika: 8,6 mm
• Maksymalna moc wejściowa: 20 mW
• Impedancja: 28 om
• System akustyczny: Zamknięty

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: symetryczny
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm
• Wykończenie złącza: chromowane
•
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