
 

 

Philips
Słuchawki z nakładkami na 
uszy

SHH3201
Niezwykle wygodne

do telefonów Nokia XpressMusic
Superwygodne w użyciu, ergonomiczne słuchawki z nakładkami na uszy doprowadzają 
świetnej jakości muzykę z telefonu Nokia XpressMusic prosto do uszu.

Muzyka dla Twoich uszu
• Tuba basowa podkreśla niskie tony i emituje czysty i realistyczny dźwięk
• Najlepsza w swojej klasie wydajność i jakość dźwięku.

Idealnie pasuje do Twojego telefonu
• Długość przewodu dostosowana do używania łącznie z mikrofonem
• Przeznaczony dla Nokia XpressMusic

Pasują do Ciebie i Twojego stylu życia
• Przetwornik głośnika o średnicy 15 mm — optymalny komfort noszenia
• Miękkie i elastyczne słuchawki nauszne Flex 3D są pasują do każdego ucha
• Słuchawki o ergonomicznym kształcie — większy komfort
• Konturowe słuchawki nauszne zwiększą komfort i stabilność noszenia

Zawsze gotowe do drogi
• Wygodnie trzyma się w uchu podczas ruchu
• Niezwykle wytrzymała konstrukcja przedłuża czas użytkowania produktu
• Przewód z rozgałęzieniem umożliwia wygodne podłączenie pilota



 Tuba basowa
Dzięki kanałowi powietrznemu o specjalnych 
właściwościach akustycznych, podkreślającemu 
basowe dźwięki, możesz napawać się realizmem i 
pięknem dźwięku.

Doskonała jakość dźwięku
Konstrukcja uwzględniająca parametry akustyczne i 
wysokiej jakości przetworniki zapewniają najlepszą w 
swojej klasie jakość dźwięku.

Przetwornik głośnika o średnicy 15 mm
Jest wystarczająco mały, aby zapewnić optymalny 
komfort, a zarazem wystarczająco duży, aby 
zapewnić wyraźny dźwięk bez zniekształceń. Ma 
idealne wymiary umożliwiające czerpanie 
przyjemności ze słuchania muzyki.

Miękkie i elastyczne słuchawki Flex 3D
Słuchawki nauszne 3D są miękkie i elastyczne, dzięki 
czemu pozostają na miejscu nawet w czasie ruchu.

Dopasowane słuchawki
Te słuchawki są dopasowane do kształtu ucha, dzięki 
czemu komfort użytkowania i przyjemność z 
dłuższego słuchania są większe.

Konturowe słuchawki nauszne
Konturowe słuchawki nauszne pozostają na miejscu, 
nawet podczas ruchu, zapewniając jednocześnie 
doskonały dźwięk. To część znajdująca się za uchem 
i utrzymująca słuchawki na uszach.

Stworzone dla osób aktywnych
Nieważne czy biegasz, jeździsz na rowerze czy 
bierzesz udział w innym aktywnym zajęciu, słuchawki 
zawsze tkwią wygodnie w uchu.

Niezwykle wytrzymałe
Dzięki solidnej konstrukcji i wykonaniu z trwałych 
materiałów, możesz cieszyć się tym produktem 
przez długi czas.

Słuchawki przystosowane do użytku z 
mikrofonem
Długość przewodu słuchawek jest dobrana w taki 
sposób, by zapewnić optymalne rejestrowanie 
dźwięku przez mikrofon złącza słuchawek. Jest ona 
także optymalna do podłączania słuchawek do złącza 
słuchawek. Złącza słuchawek umożliwiają 
korzystanie ze standardowych słuchawek (bez 
mikrofonu, ze standardową wtyczką 3,5 mm) w 
połączeniu z telefonem. Zazwyczaj są dostarczane w 
zestawie z telefonem, jednak można je również kupić 
osobno. Złącza Philips SHH1XXX mogą 
współpracować z telefonami większości marek. 
Zapewniają optymalną długość przewodu łączącego 
słuchawki z telefonem.

Przewód z rozgałęzieniem
Standardowy przewód wyposażony w gniazdo 
3,5 mm na jednym końcu oraz we wtyczkę 3,5 mm 
na drugim zapewnia swobodę ruchu, kiedy 
korzystasz ze słuchawek.

Przeznaczony dla Nokia XpressMusic
Ten produkt został opracowany specjalnie do użytku 
z telefonami Nokia XpressMusic. Został on 
dokładnie przetestowany z tym modelem telefonu w 
celu zapewnienia najlepszej jakości.
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Dźwięk
• System akustyczny: Otwarte
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: Miedziany
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz Hz
• Impedancja: 32 omów
• Maksymalna moc wejściowa: 15 mW
• Czułość: 99 dB
• Średnica głośnika: 15 mm
• Typ: Dynamiczne

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: Dwa równoległe, 

symetryczne
• Długość przewodu: 0,35 m + 1 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Wykończenie złącza: Chromowane
• Typ przewodu: OFC

Karton wewnętrzny
• Waga brutto: 0,469 kg
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

18,4 x 18 x 12,8 cm
• Waga netto: 0,138 kg
• Ciężar opakowania: 0,331 kg

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 1,118 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

38,2 x 20,6 x 15,8 cm
• Waga netto: 0,276 kg
• Ciężar opakowania: 0,842 kg

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

10 x 17,5 x 2,9 cm
• Waga brutto: 0,057 kg
• Waga netto: 0,023 kg
• Ciężar opakowania: 0,034 kg
•

Dane techniczne
Słuchawki z nakładkami na uszy
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