
 

 

„Philips“
Ausinės su mikrofonu

12,2 mm garsiakalbiai / uždara 

nugarėlė

Įdedamos į ausis

SHE4305WT
Pajusk tai. „BASS+“

Pajuskite stebinančiai didelį garsą, sklindantį iš mažos, tvirtos konstrukcijos. „Philips 
BASS+“ ausinių garsiakalbiai specialiai suderinti stipriems bosams. Jos pasižymi puikia garso 
izoliacija ir stabilumu dėvint, tad tikrai labiausiai mėgausitės ritmu.

Tyri žemieji dažniai
• Jaučiami galingi, raiškūs bosai
• Galingi 12,2 mm garsiakalbių pagrindiniai įrenginiai
• Puiki garso izoliacija

Patogiai priglunda
• Plonos, stabiliai įdedamos į ausis
• Ergonomiškas dizainas maksimaliam komfortui

Patogumas
• Nuotolinio valdymo pultas pokalbiams laisvomis rankomis ir muzikos valdymui



 12,2 mm garsiakalbiai

Klausydamiesi raiškių ir galingų bosų iš tikrųjų 
pajusite ritmą. Elegantiškoje, kompaktiškoje 
konstrukcijoje esantys galingi 12,2 mm garsiakalbių 
pagrindiniai įrenginiai skleidžia milžiniško galingumo 
bosus.

Ergonomiškas dizainas

Ergonomiškas dizainas su ovaliais ir kampuotais 
vamzdeliai, kad būtų patogu ir natūraliai prisitaikytų. 
Tad galėsite visiškai patogiai klausytis valandomis.

Skambučiai su laisvų rankų įranga

Lengvai naudojamas nuotolinio valdymo pultas leidžia 
paleisti arba pristabdyti garso įrašus ir atsiliepti į 
skambučius – tereikia paspausti vieną mygtuką.

Plonos, įdedamos į ausis

Dėl plono, į ausis įdedamo dizaino jos puikiai 
prisitaiko prie ausų. Abi ausinės tvirtai įdedamos į 
ausis ir stabiliai laikosi, kad neiškristų.

Garso izoliacija

Į ausis įdedamos ausinės sukonstruotos taip, kad 
būtų optimali pasyvioji triukšmo izoliacija, o muzika 
visada skambėtų ritmingai.

Galingi, raiškūs bosai

Su galingais, energingais bosais iš tikrųjų pajusite 
ritmą. Neapsigaukite pamatę aptakų dizainą – 
specialiai suderinti garsiakalbiai ir bosų angos 
skleidžia itin žemus dažnius ir sukuria unikalų 
„BASS+“ garsą.
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Specifikacijos
Konstrukcija
• Spalva: Balta

Garsas
• Akustinė sistema: Uždara
• Diafragma: PET
• Magnetinio tipo: „Neodymium“
• Garsinė ritė: CCAW
• Jautrumas: 107 dB
• Garsiakalbio skersmuo: 12,2 mm
• Didžiausia įvesties galia: 30 mW
• Pilnutinė varža: 32 omų
• Dažninė charakteristika: 9–23 000 Hz

Prijungimo galimybė
• Laido jungtis: simetrinė
• Kabelio ilgis: 1,2 m
• Jungtis: 3,5 mm
• Jungties danga: nikelis

Vidinė dėžutė
• Bendras svoris: 0,182 kg
• GTIN: 2 69 51613 99151 4
• Inner carton (L x W x H): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Grynasis svoris: 0,039 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Pakuotės svoris: 0,143 kg

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 1,76 kg
• GTIN: 1 69 51613 99151 7
• Outer carton (L x W x H): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Grynasis svoris: 0,312 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
• Pakuotės svoris: 1,448 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• EAN: 69 51613 99151 0
• Bendras svoris: 0,0496 kg
• Grynasis svoris: 0,013 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Iškilimas
• Pakuotės svoris: 0,0366 kg
• Išdėstymo tipas: Abu

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 3 x 8 x 2,8 cm
• Svoris: 0,0117 kg

UPC
• UPC: 8 89446 00845 6
•
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