
anko Nano
L
Navrhnu

Zostaňte bli

lankových slú

zaručí, že na

Vychu
• Perf
• Extr
• Izolá
• Zliat
• Výko
• Silné
• Aku

Použí
• Šnúr
• Vyni
• Ľahk

Vyrob
• Spoj
• Intel
té pre iPod Nano

žšie k prehrávaču iPod Nano a k svojej obľúbenej hudbe pomocou týchto 

chadiel navrhnutých pre iPod Nano. Prispôsobené zabezpečené pripojenie 

 cestách nezmeškáte ani tón.

tnajte si kvalitu zvuku
ektné utesnenie do uší zabráni prenikaniu externého hluku
émne malý efektívny reproduktor pre vynikajúcu priľnavosť a zvuk
cia pasívneho šumu pre lepší zvuk pri nižšej hlasitosti
inový magnet zvyšuje basový výkon a citlivosť
nné mikrobudiče poskytujú najširší frekvenčný rozsah
 vzduchové basové prieduchy pre najhlbšie a najbohatšie basy
stické otvory pre dobre vyvážený realistický zvuk

vajte ich dlhšie
ka z veľmi mäkkého materiálu pre maximálne pohodlie pri nosení
kajúce jemné gumené náušníky pre vynikajúci komfort
é a jemné lanko poskytuje pretrvávajúci komfort

ený pre vás a váš životný štýl
ovací konektor Nano upevňuje iPod bezpečne k lanku
igentné lanko pre jednoduchý prístup k iPod Nano bez pomotania
 

Philips
Slúchadlá do uší so 
šnúrkou na krk

SHE9650



 

Zvuk
• Akustický systém: Otvorený
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Hlasová cievka: CCAW
• Membrána: Mylarová kupola
• Frekvenčná odozva: 6 - 23 500 Hz
• Celkový odpor: 16 Ohmov
• Maximálny príkon: 50 mW
• Citlivosť: 102 dB
• Priemer reproduktora: 10 mm
• Typ: Dynamický

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: Dvojité paralelné, symetrické
• Dĺžka kábla: Typ s pásikom na krk
• Konektor: 3,5 mm stereofónny
• Zakončenie konektorov: 24k pokované zlatom
• Typ kábla: OFC

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: ,585 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

23 x 20 9 x 11 3 cm
• Čistá hmotnosť: ,084 kg
• Hmotnosť obalu: ,501 kg

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 11,16 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 48,2 x 44 x 49,2 cm
• Čistá hmotnosť: 1,344 kg
• Hmotnosť obalu: 9,816 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 10 x 22 x 3,1 cm
• Hmotnosť brutto: ,067 kg
• Čistá hmotnosť: ,014 kg
• Hmotnosť obalu: ,053 kg
•
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