Philips
Sluchátka s obloukem na
krk

SHH3911

Tvoje hudba, tvůj styl
pro telefony Nokia XpressMusic
Vychutnejte si hudbu z telefonu Nokia XpressMusic se stylem a komfortem díky těmto
ergonomickým sluchátkům s obloukem na krk. Velké neodymové reproduktory přenášejí
skvělé basy a široký frekvenční rozsah.
Hudba pro vaše uši
• 32mm vinutí reproduktoru poskytuje vysoce výkonný zvuk
• Otvory se systémem Bass Beat umožňují pohyb vzduchu a zlepšují zvuk
• Neodymový magnet zlepšuje výkon basů a citlivost
Vhodné pro váš hudební telefon
• Délka kabelu, snižující rušení mikrofonu
• Vyrobeno pro telefony Nokia XpressMusic
Stvořeno pro vás a váš životní styl
• Polstrování zvyšuje pohodlí a odezvu basů
• Jednostranný kabel se nezamotá a zvyšuje pohodlí
Vždy připraveno k provozu
• Rozdělený kabel umožňuje pohodlné spojení pomocí dálkového ovládání
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Sluchátka s obloukem na krk
Specifikace

Zvýraznění výrobku

Zvuk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akustický systém: Otevřený
Typ magnetu: Neodymový
Vinutí reproduktoru Voice Coil: Měď
Membrána: mylarová kopule
Kmitočtová charakteristika: 12 - 22 000 Hz
Impedance: 32 ohmů
Maximální příkon: 100 mW
Citlivost: 95 dB
Průměr reproduktoru: 32 mm
Typ: Dynamický

Možnosti připojení

• Kabelové propojení: Dvojité - paralelní,
asymetrické
• Délka kabelu: 0,35 m + 1 m
• Konektor: 3,5 mm stereo
• Povrchová úprava konektoru: Niklováno
• Typ kabelu: Měď

Vnitřní krabice
•
•
•
•

Hrubá hmotnost: 1,26 kg
Vnitřní obal (D x Š x V): 37 x 19,5 x 24,5 cm
Čistá hmotnost: 0,3 kg
Hmotnost obalu: 0,96 kg

Vnější obal
•
•
•
•

Hrubá hmotnost: 11,59 kg
Vnější obal (D x Š x V): 76 x 40 x 51,5 cm
Čistá hmotnost: 2,4 kg
Hmotnost obalu: 9,19 kg

Rozměry balení
•
•
•
•

Rozměry balení (Š x V x H): 17,9 x 22,4 x 5,8 cm
Hrubá hmotnost: 0,15 kg
Čistá hmotnost: 0,05 kg
Hmotnost obalu: 0,1 kg

•

32mm vinutí reproduktoru
32mm vinutí reproduktoru je kompaktní, ale výkonný
prvek, který podává nezkreslený zvuk při libovolném
vstupním výkonu.
Otvory se systému Bass Beat
Otvory se systémem Bass Beat umožňují pohyb vzduchu
a zlepšují zvuk s hlubokými basy.
Neodymový magnet
Neodym je nejlepší materiál pro vytvoření silného
magnetického pole pro větší citlivost vinutí reproduktoru,
lepší odezvu basů a celkově vyšší kvalitu zvuku.
Komfortní polstrování náušníků
Zvláštní tvar a luxusní polstrovací materiál náušníků
zaručují dokonalé uchycení a maximální pohodlí.
Zabraňují úniku zvuku a zlepšují i výkon basů.Tvar
náušníků dokonale odpovídá lidskému uchu.
Jednostranný kabel
Kabel je pohodlně připojen jen na jedné straně. Tím se
snižuje riziko zamotání kabelu a zjednodušuje jeho
uskladnění.
Sluchátka s mikrofonem, odol. v. rušení
Délka kabelu těchto sluchátek je navržena tak, aby byl
zajištěn optimální příjem zvuku z mikrofonu konektoru
handsfree. Také optimalizuje celkovou délku kabelu
k mobilnímu telefonu.
Rozdělený kabel
Tento standardní kabel s 3,5mm konektorem na jednom
konci a 3,5mm zástrčkou na druhém vám zaručí větší
svobodu pohybu se sluchátky na uších.
Vyrobeno pro telefony Nokia XpressMusic
Tento produkt byl vyroben pro použití s telefony Nokia
XpressMusic. Důkladné testování těchto telefonů
zaručuje, že svůj telefon nejlépe využijete s tímto
produktem společnosti Philips.
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