
 

 

Philips
Ausīs ieviet. austiņas ar 
mikrofonu

Zeltīta

SHE3905GD
Bagātīga zemās frekvences skaņa

Mūzika un zvani skan labāk ar ovālu skaņas kanālu
Mūzika un zvani ar augstas kvalitātes skaņu. Ovāli ieliktņi ar 3 izmēru austiņu uzgaļiem 
optimālām ērtībām un izciliem basiem. Vakuuma metāliskie korpusi rada klasisku, elegantu 
apdari. Iebūvēts mikrofons un vadības pogas ļauj ērti izmantot brīvroku zvanu iespēju.

Augstas kvalitātes skanējums
• Kompakti efektīvi skaļruņi jaudīgam skanējumam un piesātinātiem basiem
• Ovāls kanāla ieliktnis slāpē troksni un sniedz dziļus basus

Ilgstošs komforts
• Ergonomisks ovāls skaņas kanāls nodrošina optimālu komfortu
• Mīksti silikona ausu uzgaļi ar 3 izmēriem perfektam komfortam

Uzlabota izturība
• Reljefots nostiepes atslābinātājs izturībai un drošam satvērienam

Baudiet mūziku, neizlaižot zvanus
• Iebūvēts mikrofons un ērta pārslēgšana starp mūziku un zvaniem



 3 uzgaļu izmēri

Ausu uzgaļi ir pieejami 3 izmēros – mazi, vidēji un lieli 
– personalizētam un ideālam valkāšanas komfortam.

Iebūvētais mikrofons

Iebūvētais mikrofons ļauj viegli pārslēgties starp 
mūzikas klausīšanos un tālruņa zvaniem, lai nekad 
nezaudētu saikni ar sev svarīgajiem cilvēkiem.

Kompakti efektīvi skaļruņi

Kompakti efektīvi skaļruņi nodrošina precīzu izmēru 
atbilstību un detalizētu skanējumu ar piesātinātiem 
basiem – ideāli klausīšanās baudījumam.

Ergonomisks ovāls skaņas kanāls
Ergonomisks ovāls skaņas kanāls nodrošina optimālu 
komfortu

Ovāls kanāla ieliktņa dizains
Ovāls kanāla ieliktnis slāpē troksni un sniedz dziļus 
basus

Reljefots nostiepes atslābinātājs
Reljefots nostiepes atslābinātājs garantē drošu un 
vienlaikus elastīgu savienojumu starp austiņu vadu un 
spraudni.
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Skaņa
• Membrāna: PET
• Frekvences reakcija: 10 – 22 000 Hz
• Magnēta veids: Neodīms
• Skaļruņa spole: CCAW
• Jutība: 107 dB
• Skaļruņa diametrs: 8,6 mm
• Maksimālā ieejas jauda: 20 mW
• Pilnā pretestība: 16 omi

Dizains
• Krāsa: Zeltīta

Savienojamība
• Vada tips: Varš
• Vada savienojums: simetrisks
• Vada garums: 1,2 m
• Savienotājs: 3,5 mm
• Savienotāja apdare: apzeltīts

Iesaiņojuma izmēri
• EAN: 69 23410 72969 6
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 5 x 17,5 x 3,2 cm
• Bruto svars: 0,0355 kg
• Neto svars: 0,012 kg

• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: paraugs
• Taras svars: 0,0235 kg
• Plauktā novietošanas veids: paraugs

Iekšējā kartona kaste
• Bruto svars: 0,132 kg
• GTIN: 2 69 23410 72969 0
• Inner carton (L x W x H): 17,9 x 9,5 x 6 cm
• Neto svars: 0,036 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
• Taras svars: 0,096 kg

Ārējā kartona kaste
• Bruto svars: 1,296 kg
• GTIN: 1 69 23410 72969 3
• Outer carton (L x W x H): 38 x 21 x 15 cm
• Neto svars: 0,288 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
• Taras svars: 1,008 kg

Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

1,3 x 2,1 x 1,3 cm
• Svars: 0,012 kg
•
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