Philips
CitiScape ausīs ieviet.
austiņas

CitiScape kolekcija
Ausīs ievietojams
Zila

SHE7050BL

Dzidra, dabiska skaņa
ar plakanu vadu ar aizsardzību pret sapīšanos
Piešķiriet dzīvei degsmi ar CitiScape Indie urbanizētas krāsas austiņām,, ko iedvesmojušas spilgtākās
lielpilsētas un rajoni. Mīksti, skaņu izolējoši uzgaļi nodrošina satriecoši precīzu skanējumu un
dinamisku zemo frekvenču skaņu komfortablai un aizraujošai mūzikas baudīšanai.
Nepārspējams komforts
• Izvēlieties no 3 ausu uzgaļu pāriem sev visatbilstošāko
• Īpaši mazas un pielāgojamas austiņas valkāšanas ērtībām
Pilnīgs skaņas baudījums, esot ceļā
• Precīzi noregulēti 9 mm skaļruņi ar precīzu skanējumu un din. zem. fr. skaņu
• Troksni izolējoši ausu uzgaļi, lai pilsētas troksni atstātu ārpusē
Izstrādātas ērtībai
• Plakans, pret sapīšanos aizsargāts vads ar slīdni
• Gumijots vada savienojums uzlabo izturību

SHE7050BL/00

CitiScape ausīs ieviet. austiņas

CitiScape kolekcija Ausīs ievietojams, Zila

Izceltie produkti
3 ausu uzgaļu pāru izvēle

Specifikācijas
Plakans vads un slīdnis

Produkta izmēri

• Izstrādājuma izmēri (W x H x D):
2,2 x 2,4 x 1,2 cm
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D):
0,9 x 0,9 x 0,5 colla
• Svars: 0,0127 kg
• Svars: 0,028 lb

Skaņa

CitiScape ausīs ievietojamajām austiņām ir 3 pāri
ausu uzgaļu, tātad varat izvēlēties to, kas perfekti der
jums. Ausu uzgaļiem ir 3 izmēri, no maza līdz lielam,
turklāt tās ir stilīgas un vienlaikus nepārspējami ērtas.

Precīzi noregulēti 9 mm skaļruņi

Plakans, pret sapīšanos aizsargāts vads ar slīdni

Gumijots vada savienojums

Gumijots vada savienojums uzlabo izturību, lai
palīdzētu paildzināt austiņu kalpošanas laiku, bet
mīksta gumija vada un auss apvalka savienojuma vietā
aizsargā savienojumu pret bojājumiem, ko rada
atkārtota saliekšana.

Īpaši mazas austiņas

Īpaši mazas un pielāgojamas austiņas valkāšanas
ērtībām

Troksni izolējoši ausu uzgaļi

Precīzi noregulēti 9 mm skaļruņi ar precīzu
skanējumu un din. zem. fr. skaņu
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•
•
•
•
•
•
•

Akustiskā sistēma: Slēgta
Membrāna: PET
Frekvences reakcija: 19 - 21 000 Hz
Pilnā pretestība: 16 omi
Magnēta veids: Neodīms
Tips: Dinamisks
Skaļruņa spole: CCAW
Jutība: 107 dB
Skaļruņa diametrs: 8,6 mm
Maksimālā ieejas jauda: 25 mW

Savienojamība
•
•
•
•

Vada tips: OFC
Vada savienojums: divi paralēli, simetriski
Vada garums: 1,2 m
Savienotāja apdare: hromēts

Iesaiņojuma izmēri

• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 9,5 x 17,5 x 2 cm
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D):
3,7 x 6,9 x 0,8 colla
• Neto svars: 0,013 kg
• Neto svars: 0,029 lb
• Bruto svars: 0,0502 kg
• Bruto svars: 0,111 lb
• Taras svars: 0,0372 kg
• Taras svars: 0,082 lb
• EAN: 69 23410 71905 5
• Plauktā novietošanas veids: paraugs
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: paraugs

Ārējā kartona kaste

Troksni izolējoši ausu uzgaļi, lai pilsētas troksni
atstātu ārpusē
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Outer carton (L x W x H): 38 x 16 x 25 cm
Outer carton (L x W x H): 15,0 x 6,3 x 9,8 colla
Neto svars: 0,312 kg
Neto svars: 0,688 lb
Bruto svars: 1,73 kg
Bruto svars: 3,814 lb
Taras svars: 1,418 kg
Taras svars: 3,126 lb
GTIN: 1 69 23410 71905 2
Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24

Iekšējā kartona kaste
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Inner carton (L x W x H): 18 x 7 x 10,5 cm
Inner carton (L x W x H): 7,1 x 2,8 x 4,1 colla
Neto svars: 0,039 kg
Neto svars: 0,086 lb
Bruto svars: 0,182 kg
Bruto svars: 0,401 lb
Taras svars: 0,143 kg
Taras svars: 0,315 lb
GTIN: 2 69 23410 71905 9
Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3

