
 

 

Philips
Mikrofoniga kõrvaklapid

12,2 mm draiverid / suletud 

tagaosa

Kõrvasisesed

SHE4305BK
Tunneta seda. BASS+

Nende väikeste tugevate kõrvaklappidega saate kogeda üllatavalt tugevat heli. Kõlari draiverid on 
spetsiaalselt häälestatud tugeva bassi esitamiseks ja seega saavutavad Philipsi BASS+ kõrvaklapid 
suurepärase heliisolatsiooni ja on kandmisel stabiilsed, et saaksite oma biitidest viimast võtta.

Puhas bass
• Võimas, jõuline bass, mida tunnete
• Võimsad 12,2 mm kõlaridraiverid
• Suurepärane heliisolatsioon

Mugav sobivus
• Õhuke ja stabiilne kõrvasisene sobivus
• Ergonoomiline disain maksimaalseks mugavuseks

Mugavus
• Kaugjuhtimispult vabakäekõnedeks ja muusika kuulamiseks



 12,2 mm draiverid

See tugev ja võimas bass aitab teil tõelist biiti 
tunnetada. Võimsad 12,2 mm kõlaridraiverid esitavad 
tümpsuvat bassi õhukesest ja kompaktsest 
korpusest.

Ergonoomiline disain

Ergonoomiliselt disainitud ovaalsete ja suunatud 
torudega, et tagada mugav ja loomulik sobivus. Saate 
tundide viisi väga mugavalt muusikat kuulata.

Käed-vabad helistamine

Hõlpsasti kasutatav kaugjuhtimispult võimaldab 
lugusid esitada või esitamist peatada ja kõnedele 
vastata lihtsa nupuvajutusega.

Õhuke kõrvasisene sobivus

Tänu õhukesele kõrvasisesele disainile sobivad 
kõrvaklapid täiuslikult teie kõrvadega – klapid on 
tugevasti ja stabiilselt kõrvas ega tule välja.

Heliisolatsioon

Need nööpkõrvaklapid on disainitud optimaalseks 
passiivseks müraisolatsiooniks, et ükski biit ei jääks 
kuulmata.

Võimas, jõuline bass

Võimas, jõuline bass, mis võimaldab rütmi tunnetada. 
Ärge laske stiilsel välimusel end heidutada – 
spetsiaalselt häälestatud elemendid ja bassiavad 
tekitavad ainulaadse BASS+ helisignatuuri loomiseks 
eriti madalaid lõppsagedusi.
SHE4305BK/00

Spetsifikatsioon
Disain
• Värvus: Mustad

Heli
• Helisüsteem: Suletud
• Membraan: PET
• Magneti tüüp: Neodüüm
• Helipool: CCAW
• Tundlikkus: 107 dB
• Kõlari läbimõõt: 12,2 mm
• Maksimaalne sisendvõimsus: 30 mW
• Näivtakistus: 32 oomi
• Sageduslik tundlikkus: 9 - 23 000 Hz

Ühenduvus
• Juhtmeühendus: Sümmeetriline
• Juhtme pikkus: 1,2 m
• Liitmik: 3,5 mm
• Liitmiku kate: Nikeldatud

Sisepakend
• Kogukaal: 0,182 kg
• GTIN: 2 69 51613 99148 4
• Inner carton (L x L x K): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Kaal pakendita: 0,039 kg
• Pakendite arv: 3
• Pakendi kaal: 0,143 kg

Väline papp-pakend
• Kogukaal: 1,76 kg
• GTIN: 1 69 51613 99148 7
• Outer carton (L x L x K): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Kaal pakendita: 0,312 kg
• Pakendite arv: 24
• Pakendi kaal: 1,448 kg

Pakendi mõõtmed
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• EAN: 69 51613 99148 0
• Kogukaal: 0,0496 kg
• Kaal pakendita: 0,013 kg
• Toodete arv komplektis: 1
• Pakendi kaal: 0,0366 kg
• Pakendi tüüp: Mullpakend
• Paigutus riiulil: Mõlemad

Toote mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x K x S): 3 x 8 x 2,8 cm
• Kaal: 0,0117 kg

UPC
• UPC: 8 89446 00844 9
•
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