
 

 

Philips
Słuchawki douszne

Czarny

SHE4600
Ulepszone basy

Wygodne dopasowanie dzięki wymiennym nakładkom z poduszkami

Dzięki 15-milimetrowym głośnikom i otworowi basowemu te słuchawki douszne oferują wyższą jakość 

tonów niskich. Lekka, pokryta gumą obudowa zapewnia wygodne i pewne dopasowanie do uszu. Do 

wyboru są 3 rozmiary wymiennych elementów dousznych, co pozwala dostosować słuchawki do 

swoich upodobań.

Muzyka dla Twoich uszu
• Przetwornik głośnika o średnicy 15 mm — optymalny komfort noszenia
• Otwory basowe zapewniają przepływ powietrza, zapewniając lepsze brzmienie
• Magnesy neodymowe polepszają jakość niskich tonów i czułość
• Pozłacana wtyczka (24-karatowym złotem) to niezawodne połączenie

Pasują do Ciebie i Twojego stylu życia
• Nakładki z miękkimi poduszkami zapewniają komfort noszenia
• Wytrzymała konstrukcja Flexi-Grip zapewnia mocne i elastyczne połączenie

Zawsze gotowe do drogi
• Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz



 Nakładki z miękkimi poduszkami
Powietrze między nakładką a przetwornikiem 
zapewnia miękkość poduszki i zmniejsza nacisk na 
uszy.

Przetwornik głośnika o średnicy 15 mm

Jest wystarczająco mały, aby zapewnić optymalny 
komfort, a zarazem wystarczająco duży, aby 
zapewnić wyraźny dźwięk bez zniekształceń. Ma 
idealne wymiary umożliwiające czerpanie 
przyjemności ze słuchania muzyki.

Otwory basowe
Otwory basowe umożliwiają przepływ powietrza, co 
pozwala uzyskać lepsze brzmienie o bogatych, 
głębokich tonach niskich.

Magnesy neodymowe
Neodym to materiał, który najlepiej nadaje się do 
wytwarzania silnego pola magnetycznego, dzięki 
czemu uzyskuje się większą czułość cewki 
przetwornika, lepszą charakterystykę tonów niskich 
i wyższą ogólną jakość dźwięku.

Przewód z elastycznym przegubem

Miękka i elastyczna część chroni połączenie 
przewodów przed uszkodzeniami, które mogą być 
spowodowane ich zginaniem.

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

Przewód 1,2 m
Idealna długość przewodu zapewniająca większą 
swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić 
urządzenie audio.
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Dźwięk
• System akustyczny: otwarty
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Pasmo przenoszenia: 18–22 000 Hz
• Impedancja: 32 om
• Maksymalna moc wejściowa: 30 mW
• Czułość: 107 dB
• Średnica głośnika: 15 mm
• Typ: Dynamiczne
• Cewka drgająca: CCAW

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: dwa równoległe, 

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

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 17,3 x 2,5 cm
• Waga netto: 0,0134 kg
• Waga brutto: 0,0592 kg
• Ciężar opakowania: 0,0458 kg
• EAN: 69 23410 71659 7
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

3,7 x 6,8 x 1,0 cali
• Waga brutto: 0,131 lb
• Waga netto: 0,030 lb
• Ciężar opakowania: 0,101 lb
• Typ ułożenia półki: Reklamowe

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

35,8 x 21,5 x 18,3 cm
• Waga netto: 0,3216 kg
• Waga brutto: 1,99 kg
• Ciężar opakowania: 1,6684 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
• GTIN: 1 69 23410 71659 4
• Waga brutto: 4,387 lb
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

14,1 x 8,5 x 7,2 cali
• Waga netto: 0,709 lb
• Ciężar opakowania: 3,678 lb

Karton wewnętrzny
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

10,5 x 8,8 x 16,9 cm
• Waga netto: 0,0402 kg
• Waga brutto: 0,2218 kg
• Ciężar opakowania: 0,1816 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• GTIN: 2 69 23410 71659 1
• Waga brutto: 0,489 lb
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

4,1 x 3,5 x 6,7 cali
• Waga netto: 0,089 lb
• Ciężar opakowania: 0,400 lb

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

2 x 2,5 x 1,4 cm
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

0,8 x 1,0 x 0,6 cali
• Waga: 0,0118 kg
• Waga: 0,026 lb
•
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