
 

 

Philips
Słuchawki douszne

SHE4500
Przyjemna miękkość i komfort

Niezrównany komfort dzięki miękkim nasadkom z poduszeczkami

Delikatne, silikonowe słuchawki z nasadkami z poduszkami zapewniają wyjątkowe dopasowanie do 

ucha i komfort użytkowania. Te wysokiej klasy słuchawki douszne posiadają funkcję wzmocnienia tonów 

niskich oraz regulację głośności na przewodzie i są dostarczane w wygodnym futerale ochronnym.

Pasują do Ciebie i Twojego stylu życia
• Nasadki z miękkimi poduszkami zapewniają komfort noszenia
• Przetwornik głośnika 13,5 mm zapewnia większy komfort noszenia
• Większy komfort umożliwia dłuższe użytkowanie

Muzyka dla Twoich uszu
• Podwójne otwory wentylacyjne wyrównują poziom wysokich i niskich tonów
• Pozłacana wtyczka (24-karatowym złotem) to niezawodne połączenie

Zawsze gotowe do drogi
• Futerał chroni słuchawki, gdy nie są używane
• Regulator na przewodzie ułatwia regulację głośności
• Wytrzymała konstrukcja Flexi-Grip zapewnia mocne i elastyczne połączenie



 Nasadki z miękkimi poduszkami
Powietrze między nasadką przetwornikiem zapewnia 
miękkość poduszki i zmniejsza nacisk na uszy.

Przetwornik głośnika 13,5 mm
Wystarczająco mały, aby zapewnić komfort noszenia 
i wystarczająco duże, aby zapewnić wspaniały dźwięk 
bez zakłóceń – idealny rozmiar dla słuchawek.

Wygoda noszenia
Te słuchawki są dopasowane do kształtu ucha, dzięki 
czemu komfort użytkowania i przyjemność z 
dłuższego słuchania są większe.

Podwójne otwory wentylacyjne
Specjalnie zaprojektowane otwory wyrównują 
poziom wysokich i niskich tonów w celu 
zrównoważenia odtwarzanego dźwięku.

Pozłacana wtyczka (24-karatowym 
złotem)
Wykończenie wtyczki wykonane z metalu 
szlachetnego zapewnia bardziej niezawodne 
połączenie i lepszą jakość dźwięku.

Futerał
Ten futerał to najwygodniejszy sposób ochrony 
słuchawek i przewodów, gdy nie są używane.

Regulator na przewodzie
Możliwość ustawienia preferowanej głośność bez 
podchodzenia do źródła dźwięku.

Przewód z elastycznym przegubem

Miękka i elastyczna część chroni połączenie 
przewodów przed uszkodzeniami, które mogą być 
spowodowane ich zginaniem.
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Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

6,5 x 6,5 x 5 cm
• Waga: 0,045 kg

Dźwięk
• System akustyczny: otwarty
• Pasmo przenoszenia: 12–23 500 Hz
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: CCAW
• Impedancja: 16 om
• Maksymalna moc wejściowa: 50 mW
• Czułość: 105 dB
• Średnica głośnika: 13,5 mm
• Typ: Dynamiczne

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: dwa równoległe, 

symetryczne
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm
• Wykończenie złącza: pozłacane
• Typ przewodu: OFC

Udogodnienia
• Regulacja głośności

Akcesoria
• Dołączone: futerał podróżny

Karton wewnętrzny
• EAN: 87 12581 50018 4
• Waga brutto: 0,277 kg
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

18,5 x 10,5 x 10,4 cm
• Waga netto: 0,135 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Ciężar opakowania: 0,142 kg

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 50019 1
• Waga brutto: 2,563 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

39,2 x 23,2 x 25 cm
• Waga netto: 1,080 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
• Ciężar opakowania: 1,483 kg

Wymiary opakowania
• Typ ułożenia półki: Reklamowe
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 17,5 x 3 cm
• EAN: 87 12581 50017 7
• Waga brutto: 0,074 kg
• Waga netto: 0,045 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe
• Ciężar opakowania: 0,029 kg
•
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