
 

 

Philips
Sluchátka do uší

Bílá

SHE7000WT
Kompaktní design

Miniaturní výkonné reproduktory pro silné basy a čistý zvuk. Díky velmi malému 
provedení dokonale padnou do uší a zajistí dlouhé hodiny pohodlného poslechu. Posuvné 
svorky kabelu zajišťují snadnou manipulaci a brání zamotání.

Vychutnejte si kvalitní zvuk
• Dokonalý tvar do uší blokuje okolní hluk
• Malé účinné reproduktory přenáší dokonalý zvuk a basy

Používejte je déle
• 3 vyměnitelné gumové náušníky jsou vhodné pro všechny uši
• Mimořádně malé provedení pro pohodlné uchycení v uších

Vždy připraveno k provozu
• 1,2 m dlouhý kabel je ideální pro venkovní použití
• Skluzový zámek



 1,2m kabel
Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete 
dát, kam budete chtít.

Vhodné pro všechny uši

Díky výběru ze 3 vyměnitelných náušníků v malé až 
velké velikosti jistě najdete pár, který vytvoří 
sluchátka Philips vhodná přesně pro vaše uši.

Dokonalý tvar do uší.
Mimořádně malé reproduktory těchto sluchátek do 
uší Philips pohodlně padnou do ucha a výjimečné 
vytvarování vytěsní venkovní hluk. Tím je umožněn 
velmi intenzivní zážitek z poslechu.

Skluzový zámek

U sluchátek existuje riziko, že se kabely při 
nesprávném uložení zamotají. Zamotané kabely 

znesnadňují uložení sluchátek a následně jejich 
přípravu na poslech. Jednoduchým posunutím 
skluzového zámku směrem k náušníkům kabely 
úhledně udržíte pospolu a minimalizujete tak riziko 
jejich zamotání.

Malé účinné reproduktory

Sluchátka do uší Philips vybavená malými účinnými 
reproduktory pohodlně sedí v uších a přenášejí 
dokonalý zvuk s výkonnými basy. Ideální pro požitek 
z poslechu.

Mimořádně malé provedení

Mimořádně malé a lehké provedení pro dokonalé 
uchycení v menších uších. Vhodné pro dlouhotrvající 
poslech.
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Specifikace
Zvuk
• Akustický systém: Uzavřený
• Kmitočtová charakteristika: 10–23 500 Hz
• Impedance: 16 ohmů
• Typ magnetu: Neodymový
• Maximální příkon: 50 mW
• Citlivost: 105 dB
• Průměr reproduktoru: 8,6 mm

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: dvojité – paralelní, symetrické
• Délka kabelu: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm
• Povrchová úprava konektoru: chromovaný

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hrubá hmotnost: 0,1605 kg
• GTIN: 2 69 23410 71007 0
• Vnitřní obal (D x Š x V): 18 x 7 x 10,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,036 kg
• Hmotnost obalu: 0,1245 kg

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 24
• Hrubá hmotnost: 1,514 kg
• GTIN: 1 69 23410 71007 3
• Vnější obal (D x Š x V): 38 x 16 x 25 cm
• Čistá hmotnost: 0,288 kg
• Hmotnost obalu: 1,226 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 17,5 x 2 cm
• EAN: 69 23410 71007 6
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Hrubá hmotnost: 0,0445 kg
• Čistá hmotnost: 0,012 kg
• Typ balení: Displej
• Hmotnost obalu: 0,0325 kg
• Typ umístění poličky: Obojí

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 5 x 5,5 x 1,5 cm
• Hmotnost: 0,012 kg
•
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