
 

 

Philips
Słuchawki

W stylu DJ-a
Czerwony

SHL3050RD
Potężny dźwięk

W didżejskim stylu
Słuchawki SHL3050 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
• 32-milimetrowy przetwornik głośnika gwarantuje potężny i dynamiczny dźwięk
• Konstrukcja typu zamkniętego zapewnia dobrą izolację dźwięku

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

Udogodnienia
• Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz
• Niewielka, płaska, składana konstrukcja ułatwia przechowywanie w podróży



 Przewód 1,2 m
Idealna długość przewodu zapewniająca większą 
swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić 
urządzenie audio.

Przetworniki głośnikowe o średnicy 
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

Niewielka, płaska, składana konstrukcja

Słuchawki w stylu DJ-a zostały zaprojektowane tak, 
aby zapewnić jak najwyższy komfort użytkowania 
poza domem. Możliwość złożenia ułatwia transport i 
przechowywanie, a inteligentna konstrukcja ze 
starannie dobranymi elementami — takimi jak 
solidne zawiasy — umożliwia wygodne i bezpieczne 
manewrowanie. Słuchawki SHL3050 można złożyć 
na płasko lub do wewnątrz, aby zabierały jak najmniej 
miejsca w podróży.

Miękkie, wygodne poduszki

Miękkie poduszki zapewniają wygodę podczas 
długiego użytkowania
SHL3050RD/00

Dane techniczne
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: Czerwony

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

Wymiary opakowania
• EAN: 69 23410 72484 4
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,95 x 25,4 x 5 cm
• Waga brutto: 0,2285 kg
• Waga netto: 0,1405 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Ciężar opakowania: 0,088 kg
• Typ ułożenia półki: Obie

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 1,715 kg
• GTIN: 1 69 23410 72484 1
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

33,5 x 22,5 x 27,9 cm
• Waga netto: 0,843 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Ciężar opakowania: 0,872 kg

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

4 x 18,5 x 15,2 cm
• Waga: 0,14 kg
•
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