
 

 

Philips
Słuchawki douszne

SHE9620
Krystalicznie czysty dźwięk

Wyraźne i szczegółowe dźwięki
Eleganckie słuchawki, które pasują do Twojego stylu! Miękkie elementy douszne 
zapewniają wygodne dopasowanie, a praktyczny pokrowiec z suwakiem zgrabnie mieści 
słuchawki wraz z przewodem. Wygląd równie dobry, jak dźwięk.

Dźwięk wysokiej jakości
• Bardzo cienka membrana zapewnia wyraźne i szczegółowe dźwięki
• Wygięta tuba akustyczna pozwala przesyłać kierunkowy i precyzyjny dźwięk
• Wyjątkowa izolacja szumów zapewnia doskonały dźwięk przy niskiej głośności

Niesamowity komfort noszenia
• Ergonomiczna konstrukcja zapewnia najwyższy komfort i lepsze dopasowanie
• Wyjątkowo miękkie, silikonowe wkładki w 3 rozmiarach zapewniają idealne dopasowanie
• Miękkie silikonowe elementy nauszne delikatnie przylegają do każdego ucha

Zawsze gotowe do drogi
• Poręczny pokrowiec zapinany na zamek do przechowywania słuchawek i przewodu.
• Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz
• Suwak zapobiegający plątaniu przewodów
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Dźwięk
• System akustyczny: Zamknięty
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Pasmo przenoszenia: 6–23 500 Hz
• Cewka drgająca: CCAW
• Impedancja: 16 omów
• Maksymalna moc wejściowa: 50 mW
• Czułość: 105 dB
• Średnica głośnika: 8,6 mm
• Typ: Dynamiczne

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: Symetryczne
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5, stereo
• Wykończenie złącza: pozłacany
• Typ przewodu: OFC

Akcesoria
• Etui do przechowywania

Wymiary opakowania
• EAN: 87 12581 44394 8
• Liczba produktów w zestawie: 1

• Rodzaj opakowania: Blister
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

3,5 x 17,9 x 10,3 cm
• Waga netto: 0,01 kg
• Waga brutto: 0,0866 kg
• Ciężar opakowania: 0,0766 kg

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 44405 1
• Liczba opakowań konsumenckich: 96
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

50 x 48 x 37,5 cm
• Waga netto: 0,96 kg
• Waga brutto: 11,4012 kg
• Ciężar opakowania: 10,4412 kg

Karton wewnętrzny
• EAN: 87 12581 44404 4
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

24 x 11,2 x 17 cm
• Waga netto: 0,06 kg
• Waga brutto: 0,6026 kg
• Ciężar opakowania: 0,5426 kg
•
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