
 

 

„Philips“
Ausinės

32 mm garsiakalbiai / uždara 

nugarėlė

ant ausų uždedamos

SHL3060BK
Aiškus ir galingas žemųjų dažnių garsas

Didžėjų stebėjimo stiliaus
Iš šių didžėjų įkvėptų ausinių sklinda galingas garsas ir žemieji dažniai. Jos turi pasukamus 
kaušelius ir minkštas pagalvėles, todėl patogiai jausitės judėdami.

Puiki garso kokybė
• 32 mm garsiakalbiai galingam ir dinamiškam garsui sukurti
• Uždaro tipo akustika puikiai izoliuoja garsą

Patogu naudoti ilgesnį laiką
• Reguliuojami ausinių kaušeliai ir lankelis puikiai prisitaikys prie jūsų galvos formos
• Minkštos ir orui laidžios ausų pagalvėlės – jausitės patogiai net ilgai klausydamiesi

Patogumas
• 1,2 m laidas netrukdys mėgautis muzika kelyje
• Dėl kompaktiško dizaino, sulanksčius patogu laikyti keliaujant



 1,2 m ilgio laidas

1,2 m laidas netrukdys mėgautis muzika kelyje

32 mm garsiakalbio difuzorius

32 mm didelės galios garsiakalbiai sukuria aiškų, 
detalų ir natūralų skambesį.

Reguliuojami ausinių kaušeliai ir lankelis

Reguliuojami ausinių kaušeliai ir lankelis puikiai 
prisitaikys prie jūsų galvos formos

Uždaro tipo akustika

Uždaro tipo akustika puikiai izoliuoja garsą ir 
blokuoja aplinkos triukšmą

Kompaktiškas ir sulankstomas
Šios didžėjaus stiliaus ausinės sukurtos, kad 
mėgautumėtės keliaudami. Jas patogu sulankstyti ir 
pasiimti keliaujant.

Minkštos ausų pagalvėlės

Minkštos ir orui laidžios ausų pagalvėlės – jausitės 
patogiai net ilgai klausydamiesi
SHL3060BK/00

Specifikacijos
Garsas
• Akustinė sistema: uždara
• Dažninė charakteristika: 10–22 000 Hz
• Pilnutinė varža: 24 omai
• Magnetinio tipo: „Neodymium“
• Didžiausia įvesties galia: 1000 mW
• Jautrumas: 106 dB
• Garsiakalbio skersmuo: 32 mm
• Diafragma: PET
• Tipas: Dinaminis

Prijungimo galimybė
• Kabelio ilgis: 1,2 m
• Laido jungtis: dvipusė
• Jungtis: 3,5 mm

Konstrukcija
• Spalva: Juoda

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 3,439 svarų
• Bendras svoris: 1,56 kg
• GTIN: 69 23410 73239 6
• Outer carton (L x W x H): 29,7 x 21 x 25,5 cm
• Outer carton (L x W x H): 11,7 x 8,3 x 10,0 in
• Grynasis svoris: 1,653 svarų
• Grynasis svoris: 0,75 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 6
• Pakuotės svoris: 0,81 kg
• Pakuotės svoris: 1,786 svarų

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

19,5 x 22,2 x 4,5 cm
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

7,7 x 8,7 x 1,8 in
• EAN: 69 23410 73239 9
• Bendras svoris: 0,227 kg
• Bendras svoris: 0,500 svarų
• Grynasis svoris: 0,276 svarų
• Grynasis svoris: 0,125 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Iškilimas
• Pakuotės svoris: 0,225 svarų
• Pakuotės svoris: 0,102 kg
• Išdėstymo tipas: Abu
•
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