
 

 

Philips
Lekkie słuchawki

SHL1705WT
Przyjemnie lekkie, o potężnym dźwięku

Trwała, lekka konstrukcja
Niezwykle lekka konstrukcja pałąka i miękkie poduszki zapewniają taką wygodę, że nawet 
podczas długiego użytkowania nie czujesz, że nosisz słuchawki. Nauszniki można obrócić, 
aby przechowywać je płasko.

Wyjątkowa przyjemność słuchania
• Przetwornik głośnika 30 mm zapewnia wysoką jakość dźwięku

Pasują do Ciebie i Twojego stylu życia
• Bardzo lekki pałąk zapewnia większą wygodę i lepsze dopasowanie
• Prosty pałąk na głowę można łatwo regulować
• Nakładki z miękkimi poduszeczkami zapewniają dodatkową wygodę

Zawsze gotowe do drogi
• Składany pałąk ułatwia noszenie słuchawek
• Mikrofon na przewodzie ułatwiający prowadzenie rozmowy



 Przetwornik głośnika 30 mm
Jest wystarczająco mały, aby zagwarantować komfort 
noszenia, a zarazem wystarczająco duży, aby 
zapewnić wyraźny, głośny dźwięk. Ma idealne 
wymiary umożliwiające czerpanie radości ze 
słuchania dźwięku.

Bardzo lekki pałąk
Wąski i lekki pałąk ze stali nierdzewnej jest tak lekki, 
że ledwo poczujesz jego obecność.

prosta konstrukcja pałąka na głowę
Prosta konstrukcja pałąka na głowę. Można go 
dostosować do każdej wielkości głowy.

Nakładki z miękkimi poduszeczkami
Całe nakładki słuchawek są wyściełane 
poduszeczkami z miękką pianką. Są tak wygodne, że 
nie zauważysz, że je nosisz.

Składany pałąk
Słuchawki można złożyć i łatwo przechowywać, gdy 
nie są używane.
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Dźwięk
• System akustyczny: Otwarte
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Cewka drgająca: Miedziany
• Pasmo przenoszenia: 19–20 000 Hz
• Impedancja: 32 omów
• Maksymalna moc wejściowa: 30 mW
• Czułość: 103 dB
• Średnica głośnika: 32 mm
• Typ: Dynamiczne

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: Dwa równoległe, 

symetryczne
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Wykończenie złącza: pozłacane
• Typ przewodu: Miedziany
• Zgodność z:: iPhone, Blackberry, HTC, LG, 

Motorola, Palm

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 0,6405 kg

• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 
24 x 11 x 21 cm

• Waga netto: 0,204 kg
• Ciężar opakowania: 0,4365 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• GTIN: 1 69 23410 71067 7

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

19,5 x 22,2 x 3,5 cm
• Waga brutto: 0,164 kg
• Waga netto: 0,068 kg
• Ciężar opakowania: 0,096 kg
• EAN: 69 23410 71067 0
• Liczba produktów w zestawie: 3
• Rodzaj opakowania: Karton
• Typ ułożenia półki: Obie

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

14 x 16,5 x 5,5 cm
• Waga: 0,0679 kg
•
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