
 

 

Philips
Austiņas ar mikrofonu

12,2 mm skaļruņi/slēgta konstr.

Ausīs ievietojamas

SHE4305BK
Izjūti! BASS+

Baudiet pārsteidzoši spēcīgu skaņu no mazas, izturīgas ierīces. Philips BASS+ austiņas ar 
skaļruņiem, kas īpaši noregulēti zemfrekvences skaņām, nodrošina lielisku skaņas izolāciju 
un stabili turas uz ausīm, lai jūs varētu pilnībā izjust izteiksmīgus basus.

Tīra zemfrekvences skaņa
• Iespaidīgi basi, ko var sajust
• Jaudīgi 12,2 mm skaļruņi
• Lieliska skaņas izolācija

Komfortabla valkāšana
• Plāni, stabili ausu ieliktņi
• Ergonomisks dizains maksimālam komfortam

Lietošanas komforts
• Tālvadība brīvroku zvaniem un mūzikai



 12,2 mm skaļruņi

Piesātinātie, spēcīgie basi ļauj jums pilnībā izjust 
ritmu. Jaudīgie 12,2 mm skaļruņi raida iespaidīgus 
basus no plānas, kompaktas ierīces.

Ergonomiska konstrukcija

Ergonomiska konstrukcija ar ovāliem un leņķī 
izvietotiem kanāliem komfortablai, dabiskai 
valkāšanai. Jūs varat pilnīgā komfortā klausīties 
mūziku stundām ilgi.

Brīvroku zvani

Ērta tālvadība sniedz iespēju atskaņot/pauzēt 
ierakstus un atbildēt uz zvaniem, vienkārši nospiežot 
pogu.

Plāni ausu ieliktņi

Plānā ausī ievietojamā konstrukcija perfekti iekļaujas 
ausī, austiņas turas stabili un nekad neizkrīt.

Skaņas izolācija

Ar optimālu pasīvo trokšņa izolāciju šī ausīs 
ievietojamā konstrukcija ļauj pilnībā nodoties 
mūzikas ritmam.

Iespaidīgi basi

Šie piesātinātie, spēcīgie basi ļauj patiesi izjust ritmu. 
Neļaujiet plānajam dizainam jūs maldināt – īpaši 
noskaņoti skaļruņi un skaņas atveres rada ļoti zemas 
frekvences, kas veido unikālu BASS+ skanējumu.
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Specifikācijas
Dizains
• Krāsa: Melna

Skaņa
• Akustiskā sistēma: Slēgta
• Membrāna: PET
• Magnēta veids: Neodīms
• Skaļruņa spole: CCAW
• Jutība: 107 dB
• Skaļruņa diametrs: 12,2 mm
• Maksimālā ieejas jauda: 30 mW
• Pilnā pretestība: 32 omi
• Frekvences reakcija: 9 - 23 000 Hz

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

Iekšējā kartona kaste
• Bruto svars: 0,182 kg
• GTIN: 2 69 51613 99148 4
• Inner carton (L x W x H): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Neto svars: 0,039 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
• Taras svars: 0,143 kg

Ārējā kartona kaste
• Bruto svars: 1,76 kg
• GTIN: 1 69 51613 99148 7
• Outer carton (L x W x H): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Neto svars: 0,312 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
• Taras svars: 1,448 kg

Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• EAN: 69 51613 99148 0
• Bruto svars: 0,0496 kg
• Neto svars: 0,013 kg
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Taras svars: 0,0366 kg
• Iesaiņojuma veids: Kabata
• Plauktā novietošanas veids: Abi

Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 3 x 8 x 2,8 cm
• Svars: 0,0117 kg

UPC
• UPC: 8 89446 00844 9
•
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