
 

 

Philips
Ušesne slušalke z 
mikrofonom

Bela

SHE3905WT
Polni nizki toni

Ovalna zvočna cev za boljši zvok glasbe in klicev
Uživajte v glasbi in klicih z zvokom visoke kakovosti. Ovalni cevni vstavki so opremljeni z ušesnimi 

pokrovčki v 3 velikostih za optimalno prilaganje in bogate nizke tone. Vakuumsko metalizirana ohišja 

odlikuje eleganten videz. Vgrajena mikrofon in upravljanje omogočata priročno prostoročno 

telefoniranje.

Zvok visoke kakovosti
• Kompaktni učinkoviti zvočniki za mogočen zvok in bogate nizke tone
• Ovalni cevni vstavek zadržuje zunanje zvoke in zagotavlja bogate nizke tone

Dolgotrajno udobje
• Mehki silikonski ušesni pokrovčki v 3 velikostih za udobno in popolno prileganje
• Ergonomsko oblikovana ovalna zvočna cev zagotavlja optimalno prileganje in udobje

Izboljšana vzdržljivost
• Teksturirana ublažitev obremenjenosti za trpežnost in zanesljiv oprijem

Uživajte v glasbi, ne da bi zamudili kakšen klic
• Vgrajena mikrofon in upravljalnik omogočata preprosto preklapljanje med glasbo in klici



 Ušesni pokrovčki v 3 velikostih

Ušesni pokrovčki so na voljo v 3 velikostih – majhni, 
srednji in veliki –, zato se vedno popolnoma 
prilegajo.

Vgrajen mikrofon

Z vgrajenim mikrofonom preprosto preklapljate 
med poslušanjem glasbe in sprejemanjem telefonskih 
klicev – popolnoma enostavno, da ste vedno 
povezani s tem, kar vam največ pomeni.

Kompaktni učinkoviti zvočniki

Kompaktni učinkoviti zvočniki zagotavljajo točno 
prileganje in predvajajo natančen zvok in bogatimi 
nizkimi toni, idealno za glasbene užitke.

Ergonomska ovalna zvočna cev
Ergonomsko oblikovana ovalna zvočna cev zagotavlja 
optimalno prileganje in udobje

Zasnova ovalnega cevnega vstavka
Ovalni cevni vstavek zadržuje zunanje zvoke in 
zagotavlja bogate nizke tone

Teksturirana ublažitev obremenjenosti
Teksturirana ublažitev obremenjenosti omogoča 
varno in hkrati gibljivo povezavo med kablom slušalk 
in vtičem.
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Zvok
• Opna: PET
• Frekvenčni odziv: 10–22.000 Hz
• Tip magneta: Neodim
• Zvočniška tuljava: CCAW
• Občutljivost: 107 dB
• Premer zvočnika: 8,6 mm
• Največja vhodna moč: 20 mW
• Impedanca: 16 ohm

Zasnova
• Barva: Bela

Povezljivost
• Tip kabla: Baker
• Kabelska povezava: simetrična
• Dolžina kabla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm
• Zaključna obdelava konektorja: pozlačeno

Dimenzije izdelka
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 1,3 x 2,1 x 1,3 cm
• Teža: 0,012 kg

Dimenzije embalaže
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 5 x 17,5 x 3,2 cm
• Neto teža: 0,012 kg
• Bruto teža: 0,0355 kg
• Teža embalaže: 0,0235 kg
• EAN: 69 23410 72924 5
• Vrsta postavitve na polico: Vzorec
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Vzorec

Zunanja škatla
• Outer carton (L x Š x V): 38 x 21 x 15 cm
• Neto teža: 0,288 kg
• Bruto teža: 1,296 kg
• Teža embalaže: 1,008 kg
• Številka GTIN: 1 69 23410 72924 2
• Število komercialnih pakiranj: 24

Notranja škatla
• Inner carton (L x Š x V): 17,9 x 9,5 x 6 cm
• Neto teža: 0,036 kg
• Bruto teža: 0,132 kg
• Teža embalaže: 0,096 kg
• Številka GTIN: 2 69 23410 72924 9
• Število komercialnih pakiranj: 3
•
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