
 

 

Philips
Słuchawki z mikrofonem

Przetworniki 32 mm/zamknięta 

konstr.

W stylu DJ-a

SHL3005BK
Potężny dźwięk

W didżejskim stylu
Słuchawki SHL3005 firmy Philips zapewniają potężne brzmienie i mocne basy. Dzięki 
obrotowym elementom nausznym z miękkimi poduszkami słuchanie muzyki w podróży 
jest niezwykle przyjemne.

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
• Mikrofon i przycisk odbierania połączeń na przewodzie ułatwiają przeprowadzanie rozmów

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

W stylu DJ-a

Didżejski styl umożliwia dostrajanie się do otoczenia

Miękkie poduszki zapewniają wygodę

Miękkie poduszki zapewniają wygodę podczas 
długiego użytkowania
SHL3005BK/00

Zalety
Data wydania 2016-07-25

Wersja: 6.0.8

12 NC: 8670 001 05841
EAN: 06 92341 07228 95

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. 
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
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

Wzornictwo
• Kolor: Czarny

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

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

22 x 16,5 x 27,8 cm
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

8,7 x 6,5 x 10,9 cali
• Waga netto: 0,4518 kg
• Waga netto: 0,996 lb
• Waga brutto: 0,9298 kg
• Waga brutto: 2,05 lb
• Ciężar opakowania: 0,478 kg

• Ciężar opakowania: 1,054 lb
• GTIN: 1 69 23410 72289 2
• Liczba opakowań konsumenckich: 3

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

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

7,9 x 10 x 1,8 cali
• Waga netto: 0,1506 kg
• Waga netto: 0,332 lb
• Waga brutto: 0,2386 kg
• Waga brutto: 0,526 lb
• Ciężar opakowania: 0,088 kg
• Ciężar opakowania: 0,194 lb
• EAN: 69 23410 72289 5
• Typ ułożenia półki: Obie
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister

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

15,2 x 18,5 x 4 cm
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

6,0 x 7,3 x 1,6 cali
• Waga: 0,1456 kg
• Waga: 0,321 lb
•
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