
 

 

Philips
Căști intraauriculare

SHE7850
Turbo Bass

Căşti intraauriculare cu bas profund
Căşti intraauriculare de înaltă calitate cu bas profund, control al volumului şi toc de 
protecţie.

Muzică pentru plăcerea dumneavoastră
• Conector cu aur de 24k pentru o conectare de înaltă calitate
• Firul de aluminiu placat cu cupru îmbunătăţește calitatea sunetului
• Magnetul din neodim îmbunătăţește performanţa basului și sensibilitatea
• Turbo Bass vă oferă un bas splendid, profund și dinamic

Conceput pentru dumneavoastră și stilul dumneavoastră de viaţă
• Difuzor de 15 mm pentru confort optim
• Sistemul asimetric de cabluri simplifică utilizarea cablului

Mereu pregătit
• Cablu de1,2 m, ideal pentru utilizare în exterior
• Tocul protejează căștile atunci când nu sunt folosite
• Design Flexi-Grip rezistent și flexibil
• Controlul in-line simplifică ajustarea volumului



 Conector placat cu aur de 24k
Asiguraţi o conexiune perfectă și un sunet de calitate 
cu ajutorul conectorului placat cu aur

Bobină CCAW
Prin utilizarea firelor de aluminiu placate cu cupru 
(CCAW) în bobina difuzorului pentru căști, calitatea 
sunetului este îmbunătăţită considerabil.

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

Turbo Bass
Designul unic amplifică tonurile joase, direcţionându-
le spre urechile dvs. Rezultatul este o experienţă de 
o fidelitate fantastică.

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.

Sistem de cabluri asimetric
Această soluţie simplă și eficientă elimină problemele 
ridicate de încurcarea cablului, permiţându-vă să 
plasaţi cablul în spate.

Cablu de 1,2 m
Cablul care vă permite să purtaţi playerul așa cum 
doriţi.

Toc
Tocul reprezintă modul optim de protejare a căștilor 
și de prevenire a încurcării cablurilor atunci când nu 
sunt folosite.

Design Flexi-Grip
Manșonul flexibil, moale, protejează cablul împotriva 
uzurii care survine în urma îndoirii repetate.

Control in-line
Ajustaţi volumul la nivelul preferat fără a trebui să vă 
deplasaţi la unitatea audio sursă.
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Sunet
• Sistem acustic: Desch.
• diafragmă: dom mylar
• Răspuns în frecvenţă: 8 - 24 000 Hz
• Tip magnet: Neodim
• Bobină: CCAW
• Impedanţă: 16 Ohm
• Putere maximă de intrare: 50 mW
• Sensibilitate: 108 dB
• Diametru difuzor: 15 mm
• Tip: Dinamic

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: Dublă-paralelă, asimetrică
• Lungime cablu: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm stereo
• Finisaj conector: Placat cu aur de 24 k
• Tip cablu: OFC

Comoditate
• Controlul volumului

Accesorii
• Carcasă de transport

Cutie interioară
• Greutate brută: .839 kg
• Cutie interioară (L x L x Î): 23,3 x 21,8 x 11,3 cm
• Greutate netă: 0,648 kg
• Greutate proprie: 0,191 kg

Cutie exterioară
• Greutate brută: 14.826 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 48,8 x 45,8 x 49,2 cm
• Greutate netă: 13,424 kg
• Greutate proprie: 1,402 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

10 x 22,1 x 3,4 cm
• Greutate brută: 0,108 kg
• Greutate netă: 0,06 kg
• Greutate proprie: .048 kg
•
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