
 

 

Philips
Căști cu bandă de susţinere

Cu stil de monitorizare DJ
Albastru

SHL3000BL
Sunet puternic

Căşti cu stil de monitorizare DJ
Această cască Philips SHL3000 vă oferă sunet şi bas puternic. Fiind proiectată împreună 
cu cupele pivotante pentru urechi din material moale, veţi beneficia de o experienţă audio 
perfectă în mişcare.

Experienţă de ascultare perfectă
• Sistemul acustic de tip închis asigură o bună izolare a sunetului
• Difuzorul de 32 mm asigură un sunet puternic și dinamic

Confortabil pentru utilizare îndelungată
• Banda de susţinere și carcasele reglabile se potrivesc formei oricărui cap
• Pernuţe moi pentru ședinţe lungi și confortabile de ascultare

Confort
• Cablu de1,2 m, ideal pentru utilizare în exterior
• Pliabile, pentru a le putea lua cu dvs. oriunde



 Difuzor de 32 mm

Difuzorul de 32 mm asigură un sunet puternic și 
dinamic

Pernuţe moi pentru un confort sporit

Pernuţe moi pentru ședinţe lungi și confortabile de 
ascultare

Bandă reglabilă de susţinere a carcaselor

Banda de susţinere și carcasele reglabile se potrivesc 
formei oricărui cap
SHL3000BL/00
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Sunet
• Sistem acustic: Închis
• Răspuns în frecvenţă: 20 - 20.000 Hz
• Impedanţă: 24 Ohm
• Tip magnet: Neodim
• Putere maximă de intrare: 1000 mW
• Sensibilitate: 106 dB
• Diametru difuzor: 32 mm

Conectivitate
• Lungime cablu: 1,2 m
• Conexiune prin cablu: 2 părţi
• Conector: 3,5 mm

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 69 23410 71604 7
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

19,95 x 25,7 x 4,5 cm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

7,9 x 10,1 x 1,8 inch
• Greutate brută: 0,2285 kg
• Greutate brută: 0,504 lb

• Greutate netă: 0,1405 kg
• Greutate netă: 0,31 lb
• Greutate proprie: 0,194 lb
• Greutate proprie: 0,088 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Atârnare

Cutie exterioară
• GTIN: 1 69 23410 71604 4
• Număr de ambalaje: 6
• Greutate brută: 1,7154 kg
• Greutate brută: 3,781 lb
• Cutie exterioară (L x L x Î): 12,1 x 8,4 x 11,3 inch
• Cutie exterioară (L x L x Î): 30,7 x 21,4 x 28,8 cm
• Greutate netă: 0,843 kg
• Greutate netă: 1,858 lb
• Greutate proprie: 1,923 lb
• Greutate proprie: 0,8724 kg

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 6,0 x 7,3 x 1,6 inch
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 15,2 x 18,5 x 4 cm
• Greutate: 0,1405 kg
• Greutate: 0,310 lb
•
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