
 

 

Philips
Słuchawki z pałąkiem na 
głowę

W stylu DJ-a
Brązowy

SHL3000BR
Potężny dźwięk

w didżejskim stylu
Dzięki mocy 1000 mW i 32-milimetrowym przetwornikom neodymowym uzyskuje się 
potężne brzmienie i głębokie basy. Obrotowe elementy nauszne z miękkimi poduszkami 
zapewniają komfort słuchania muzyki podczas podróży.

Doskonała jakość odsłuchu
• Konstrukcja typu zamkniętego zapewnia dobrą izolację dźwięku
• 32-milimetrowy przetwornik głośnika gwarantuje potężny i dynamiczny dźwięk
• Didżejski styl umożliwia dostrajanie się do otoczenia

Udogodnienia
• Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz
• Możliwość złożenia pozwala łatwo nosić je ze sobą

Wygoda przez długie godziny
• Regulowany pałąk na głowę i elementy nauszne dopasowują się do kształtu każdej głowy
• Miękkie poduszki zapewniają wygodę podczas długiego użytkowania



 Przetwornik głośnika 32 mm

32-milimetrowy przetwornik głośnika gwarantuje 
potężny i dynamiczny dźwięk

Regulowany pałąk na głowę i elementy 
nauszne

Regulowany pałąk na głowę i elementy nauszne 
dopasowują się do kształtu każdej głowy

Miękkie poduszki zapewniają wygodę

Miękkie poduszki zapewniają wygodę podczas 
długiego użytkowania
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Dźwięk
• System akustyczny: zamknięte
• Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
• Impedancja: 24 omy
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Maksymalna moc wejściowa: 1000 mW
• Czułość: 106 dB
• Średnica głośnika: 32 mm

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 1,2 m
• Połączenie przewodowe: 2-stronne
• Złącze: 3,5 mm

Wymiary opakowania
• EAN: 69 23410 71603 0
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,95 x 25,7 x 4,5 cm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

7,9 x 10,1 x 1,8 cali
• Waga brutto: 0,2285 kg
• Waga brutto: 0,504 lb
• Waga netto: 0,1405 kg
• Waga netto: 0,31 lb

• Ciężar opakowania: 0,194 lb
• Ciężar opakowania: 0,088 kg
• Typ ułożenia półki: Zawieszane

Karton zewnętrzny
• GTIN: 1 69 23410 71603 7
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Waga brutto: 1,7154 kg
• Waga brutto: 3,781 lb
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

12,1 x 8,4 x 11,3 cali
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

30,7 x 21,4 x 28,8 cm
• Waga netto: 0,843 kg
• Waga netto: 1,858 lb
• Ciężar opakowania: 1,923 lb
• Ciężar opakowania: 0,8724 kg

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

6,0 x 7,3 x 1,6 cali
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

15,2 x 18,5 x 4 cm
• Waga: 0,1405 kg
• Waga: 0,310 lb
•
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