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ienkārša ievietošana ausī teicamam komfortam
 vibrācijas absorbējošu metāla korpusu šīs augstas veiktspējas Philips SHE9000/10 
stiņas rada kvalitatīvu zemās frekvences skaņu dzīvākam skanējumam. Unikāls, izliekts 
ains perfektam komfortam. ComplyTM polsterēts uzgalis perfektai skaņu izolācijai.

Izbaudiet kvalitatīvu skaņu
• Augstākās kvalitātes metāla korpuss nodrošina precīzu skaņas pārraidi.
• Turbo zemās frekvences skaņas gaisa atveres nodrošina dziļāku un bagātinātāku zemās 

frekvences skaņu
• Perfekta ausu izolācija pasargā no ārējiem trokšņiem
• Izcila trokšņu izolācija nodrošina kvalitatīvu skaņu arī zemākā skaļuma līmenī

Maksimāls lietošanas komforts
• Unikāli izliektais dizains nodrošina maksimālu lietošanas komfortu
• Īpaši mīksti polsteri ar noturīgu formu ērtākai valkāšanai
• Ergonomiska izliekta akustiskā konstrukcija nodrošina dabisku pielāgošanos
• Īpaši mīkstie silikona uzgaļi ideālai atbilstībai

Vienmēr gatavas ceļam
• Ar audumu pārklātā vada kalpošanas laiks ir ilgāks, un tiek novērsta vada sapīšanās
• 1,2 m vads ideāli piemērots lietošanai ārpus mājas
• Pretsapīšanās slīdnis
• Izturīgais Flexi-Grip nodrošina spēcīgu, elastīgu savienojumu



 Augstākās kvalitātes metāla korpuss

Šīm austiņām ir metāla korpuss, un tās ir 
aizsargātas pret vibrācijām, nodrošinot precīzu 
skaņas pārraidi. Tādējādi ir perfekta zemās 
frekvences skaņas reakcija un dzidri toņi, sākot 
no vidējiem līdz augstiem.

Dziļāka un bagātinātāka zemās 
frekvences skaņa

Turbo zemās frekvences skaņas izplūdes 
atverēs gaisa plūsma nodrošina dziļākās un 
bagātinātākās zemās frekvences skaņas atveidi 
augstākajā kvalitātē.

Precīzi noregulēta akustika
Šo austiņu perfektā ausu izolācija pārsteidz ar 
nepārspējamu trokšņu slāpēšanu.

Labākā skaņas kvalitāte zemākā skaļuma 
līmenī
Trokšņainās vietās ierīci vairs nav nepieciešams 
pagriezt skaļāk. Savērstais akustiskais kanāls un 
perfekti izolētie austiņu ieliktņi būtiski novērš 
fona troksni un nodrošina nemainīgu skaņas 

kvalitāti arī zemākā skaļuma līmenī, vienlaikus 
paildzinot baterijas darbības ilgumu.

Unikāli izliekts dizains
Unikāli izliekto austiņu korpusa konstrukciju 
var viegli satvert un vienkārši ievietot ausī – pat 
atrodoties ceļā.

Mīksti polsteri ar noturīgu formu

Īpaši mīksti polsteri ar noturīgu formu lieliski 
piekļaujas auss izliekumam. Tādējādi tiek 
nodrošināta labāka skaņas kvalitāte, tik tikko 
jūtot tos.

Ausij piemērots dizains
15 grādos izliektā akustiskā modeļa lieliskā 
konstrukcija veidota, pamatojoties uz cilvēka 
auss anatomiju, un tā dabiski pielāgojas ausij un 
nodrošina nepārspējamu komfortu.

3 izmēru īpaši mīksti silikona uzgaļi

Šo Philips austiņu 3 izmēru īpaši mīksti silikona 
uzgaļi ērti iekļaujas ausīs, neradot ausīm 
spiedienu un vienlaikus pasargājot no fona 
trokšņiem

Pretsapīšanās auduma vads
Audums novērš vada sapīšanos, tas ir izturīgs 
un paildzina vada kalpošanas laiku.

1,2 m vads
Ideāls vada garums sniedz jums brīvību ņemt 
audio ierīci sev līdzi, kur vien vēlaties.

Pretsapīšanās slīdnis

Austiņu uzglabāšanas laikā pastāv vadu 
sapīšanās risks. Ir problemātiski uzglabāt 
austiņas tā, lai tās varētu uzreiz izmantot. 
Vienkārši virziet pretsapīšanās slīdni uz 
austiņām, lai abi vadi būtu kopā un lai 
samazinātu vadu sapīšanās risku.

Flexi-grip dizains

Austiņu apdarē izmantots mīkstais Flexi-grip 
materiāls, un tas uzlabo austiņu sniegumu un 
palielina to izturību. Tas aizsargā vada 
savienojumu pret bojājumiem, kas varētu 
rasties atkārtotas austiņu korpusa locīšanas 
dēļ, austiņas bieži pievienojot un atvienojot.
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Skaņa
• Akustiskā sistēma: Slēgta
• Membrāna: Milāra kupols
• Frekvences reakcija: 6–23 500 Hz
• Pilnā pretestība: 16 omi
• Magnēta veids: Neodīms
• Tips: Dinamisks
• Skaļruņa spole: CCAW
• Jutība: 102 dB
• Skaļruņa diametrs: 10 mm
• Maksimālā ieejas jauda: 15 mW

Savienojamība
• Savienotājs: 3,5 mm stereo
• Vada tips: OFC
• Vada savienojums: divi paralēli, simetriski
• Vada garums: 1,2 m
• Savienotāja apdare: apzeltīts

Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

9,5 x 17,5 x 2,7 cm
• Neto svars: 0,012 kg
• Bruto svars: 0,059 kg
• Taras svars: 0,047 kg

• EAN: 69 23410 70813 4
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: paraugs
• Plauktā novietošanas veids: paraugs

Ārējā kartona kaste
• Outer carton (L x W x H): 38 x 19,3 x 25 cm
• Neto svars: 0,288 kg
• Bruto svars: 1,988 kg
• Taras svars: 1,700 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
• GTIN: 1 69 23410 70813 1

Iekšējā kartona kaste
• Inner carton (L x W x H): 18 x 8,6 x 10,5 cm
• Neto svars: 0,036 kg
• Bruto svars: 0,2125 kg
• Taras svars: 0,1765 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
• GTIN: 2 69 23410 70813 8

Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 3 x 6,8 x 2 cm
• Svars: 0,0118 kg
•
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