
 

 

Philips BASS+
Слушалки

12,2 мм възбудители/затворен 

гръб

За поставяне в ушите

SHE4300BK
Почувствайте ги. BASS+

Изпитайте учудващо мощен звук, излъчван от малък здрав корпус. Със специално пригодени за 

мощни баси възбудители за високоговорител слушалките Philips BASS+ предлагат страхотна 

изолация на звука и стабилност при носенето, за да може да извлечете максимума от своите 

ритми.

Pure Bass
• Мощни 12,2 мм възбудители за високоговорители
• Силни, отчетливи баси, които можете да усетите
• Превъзходна звукова изолация

Удобна форма
• Тънка стабилно прилягаща в ухото форма
• Ергономичен дизайн за максимален комфорт



 12,2 мм възбудители

Това е силен мощен бас, който ви позволява 
наистина да усетите ритъма. Мощните 12,2 мм 
възбудители на високоговорителя издават 
ехтящи баси от елегантен, компактен корпус.

Ергономичен дизайн

Ергономично конструирани с овални и ъглови 
тръби за удобна естествена форма. Така можете 
да слушате в продължение на часове в цялостен 
комфорт.

Тънка прилягаща в ухото форма

С тънък дизайн за поставяне в ухото, който се 
закрепва перфектно за вашите уши, всяка 

слушалка пасва надеждно за голяма стабилност и 
няма да изпадне.

Шумоизолация

Създадени за оптимална пасивна звукова 
изолация, тези слушалки за поставяне в ушите 
гарантират, че никога няма да ви липсва ритъма на 
вашата музика.

Силни, отчетливи баси

Това са силни, мощни баси, които ви позволяват 
истински да усетите ритъма. Не се подвеждайте 
по елегантния дизайн – специално настроените 
възбудители и отвори за баси предоставят 
изключително ниски крайни честоти за създаване 
на уникалния емблематичен звук BASS+.
SHE4300BK/00

Спецификации
Дизайн
• Цвят: Черно

Звук
• Акустична система: Затворена
• Диафрагма: PET
• Тип магнит: Неодимов
• Звукова намотка: CCAW
• Чувствителност: 107 dB
• Диаметър на високоговорителя: 12,2 мм
• Максимална входяща мощност: 30 mW
• Импеданс: 32 ома
• Честотен обхват: 9 – 23 000 Hz

Възможности за свързване
• Кабелна връзка: симетричен
• Дължина на кабела: 1,2 м
• Съединител: 3,5 мм
• Покритие на съединителя: никелиран

Вътрешен кашон
• Бруто тегло: 0,182 кг
• GTIN: 2 69 25970 71435 2
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 18 x 8,2 x 10,5 см
• Брой потребителски опаковки: 3
• Тегло на опаковката: 0,143 кг
• Нето тегло: 0,039 кг

Външен кашон
• Бруто тегло: 1,76 кг
• GTIN: 1 69 25970 71435 5
• Външен кашон (л x Ш x В): 38 x 18,1 x 24,8 см
• Брой потребителски опаковки: 24
• Тегло на опаковката: 1,448 кг
• Нето тегло: 0,312 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

9,5 x 17,5 x 2,5 см
• EAN: 69 25970 71435 8
• Бруто тегло: 0,05 кг
• Нето тегло: 0,013 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер
• Тегло на опаковката: 0,037 кг
• Начин на поставяне: И двете

Размери на продукта
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

3 x 8 x 2,8 см
• Тегло: 0,012 кг
•
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