
 

 

Philips
Căști intraauriculare

SHE7600
Ţinută elegantă

Şnur elegant pentru gât, pentru toate ocaziile
Căştile elegante, cu şnur pentru gât au un mecanism de eliberare rapid şi comod. Pernuţele 
mărite, din cauciuc moale orientează sunetul direct către urechi pentru o audiţie mai bună, în 
timp ce şnurul moale pentru gât este ideal pentru toate playerele audio portabile.

Reglaţi-le după preferinţă
• Șnur pentru gât cu eliberare rapidă și ușoară
• Clemă Twist & Release pentru scoaterea rapidă a playerului
• Siguranţele glisante poziţionează cablurile într-un mod ordonat

Bucuraţi-vă de un sunet de calitate
• Pernuţe mărite din cauciuc moale pt. a orienta basul spre canalul auricular
• Magnetul din neodim îmbunătăţește performanţa basului și sensibilitatea
• Fantele Bass Beat permit obţinerea unui sunet de calitate

Utilizaţi-le mai mult timp
• Material foarte moale pentru șnur, pentru un confort ridicat
• Pernuţele pentru căști cresc confortul la purtare și răspunsul basului
• Difuzor de 15 mm pentru confort optim
• Design Flexi-Grip rezistent și flexibil



 Șnur pentru gât cu eliberare rapidă
Șnurul pentru gât cu eliberare rapidă include un 
mecanism de siguranţă care îl decuplează automat 
atunci când MP3 playerul este tras cu putere. Astfel 
poate fi îndepărtat rapid de la gât.

Clemă Twist & Release
Clema Twist & Release oferă un mijloc simplu și 
rapid de conectare și deconectare a MP3 playerului 
de pe șnurul pentru gât. Răsuciţi pur și simplu clema, 
iar MP3 playerul va fi eliberat.

Siguranţe de blocare glisante
Siguranţele glisante păstrează cablurile la un loc și în 
siguranţă într-un mod ordonat. Siguranţa glisantă din 
mijloc poate regla dimensiunea șnurului pentru gât 
pentru o poziţionare cât mai sigură.

Pernuţe mari din cauciuc moale
Pernuţele mărite pentru urechi au o mică extensie 
care orientează sunetul direct către canalul auricular. 
Aceasta îmbunătăţește experienţa auditivă, asigurând 
un bas mai puternic și mai profund.

Magnet din neodim
Neodimul este cel mai bun material pentru 
producerea unui câmp magnetic puternic, facilitând 
obţinerea unei sensibilităţi ridicate a bobinei acustice.

Orificii Bass Beat
Fantele Bass Beat permit obţinerea unui sunet de 
calitate, cu bas profund.

Material foarte moale pentru șnur
Șnurul este realizat dintr-un bumbac rezistent și 
foarte moale, plăcut la atingere.

Pernuţe confortabile pentru căști
Forma specială și materialele deosebite utilizate 
pentru pernuţele pentru căști asigură o potrivire 
perfectă pentru confort maxim. Împiedică pierderile 
audio și cresc calitatea tonurilor de bas. Pernuţele 
pentru căști sunt create într-o formă ce se potrivește 
perfect zonei din jurul urechii.

Difuzor de 15 mm
Suficient de mic pentru a vă oferi un confort optim și 
suficient de mare pentru a reda sunete clare, fără 
distorsiuni, acest difuzor de 15 mm are dimensiunile 
ideale.

Design Flexi-Grip
Manșonul flexibil, moale, protejează cablul împotriva 
uzurii care survine în urma îndoirii repetate.
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Sunet
• Sistem acustic: Desch.
• Tip magnet: Neodim
• diafragmă: dom mylar
• Bobină: CCAW
• Răspuns în frecvenţă: 8 - 24 000 Hz
• Impedanţă: 16 Ohm
• Putere maximă de intrare: 50 mW
• Sensibilitate: 108 dB
• Diametru difuzor: 15 mm
• Tip: Dinamic

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: Paralelă dublă, simetrică
• Lungime cablu: 0,3 m
• Conector: 3,5 mm stereo
• Finisaj conector: Placat cu aur de 24 k
• Tip cablu: OFC

Cutie interioară
• Greutate brută: 548 kg
• Cutie interioară (L x L x Î): 23,3 x 18,5 x 11,3 cm
• Greutate netă: 0,39 kg
• Greutate proprie: 0,158 kg

Cutie exterioară
• Greutate brută: 9,54 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 48 x 40 x 48 cm
• Greutate netă: 1,728 kg
• Greutate proprie: 7,812 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 9,9 x 22 x 3 cm
• Greutate brută: .065 kg
• Greutate netă: .018 kg
• Greutate proprie: .047 kg
•
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