
 

 

Philips
Căști

Drivere 32 mm/parte posterioară 

închisă

Supraauriculare

SHL3060BK
Bas clar şi puternic

Cu monitorizare în stil DJ
Aceste căşti inspirate de DJ creează sunet şi bas puternice. Dispunând de cupe pentru 
urechi rotative din material moale, vei avea parte de o experienţă de ascultare perfectă 
în timpul călătoriilor.

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

Confortabil pentru utilizare îndelungată
• Cupele pentru urechi și bandă de susţinere reglabile se adaptează pentru a se potrivi capului tău
• Pernuţe moi și aerisite pentru ședinţe lungi de ascultare

Confort
• Cablu de 1,2 m pentru libertate de audiţie în mișcare
• design compact și pliabil pentru depozitare ușoară în călătorii



 Cablu lung de 1,2 m

Cablu de 1,2 m pentru libertate de audiţie în mișcare

Difuzor de 32 mm

Driverele cu putere ridicată de 32 de mm oferă un 
sunet clar, detaliat și natural.

Cupe pentru urechi și bandă de susţinere 
reglabile

Cupele pentru urechi și bandă de susţinere reglabile 
se adaptează pentru a se potrivi capului tău

Sistem acustic de tip închis

Sistemul acustic de tip închis asigură o bună izolare a 
sunetului, blocând zgomotul ambiental

Compact și pliabil
Realizate pentru a-ţi oferi cea mai grozavă experienţă 
în călătorii, aceste căști de monitorizare în stil DJ pot 
fi pliate pentru portabilitate perfectă și depozitare 
ușoară.

Pernuţe moi pentru urechi

Pernuţe moi și aerisite pentru ședinţe lungi de 
ascultare
SHL3060BK/00

Specificaţii
Sunet
• Sistem acustic: Închis
• Răspuns în frecvenţă: 10 - 22.000 Hz
• Impedanţă: 24 Ohm
• Tip magnet: Neodim
• Putere maximă de intrare: 1000 mW
• Sensibilitate: 106 dB
• Diametru difuzor: 32 mm
• Diafragmă: PET
• Tip: Dinamic

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

Design
• Culoare: Negru

Cutie exterioară
• Greutate brută: 3,439 lb
• Greutate brută: 1,56 kg
• GTIN: 1 69 23410 73239 6
• Cutie exterioară (L x L x Î): 29,7 x 21 x 25,5 cm
• Cutie exterioară (L x L x Î): 11,7 x 8,3 x 10 inch
• Greutate netă: 1,653 lb
• Greutate netă: 0,75 kg
• Număr de ambalaje: 6
• Greutate proprie: 0,81 kg
• Greutate proprie: 1,786 lb

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

19,5 x 22,2 x 4,5 cm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

7,7 x 8,7 x 1,8 inch
• EAN: 69 23410 73239 9
• Greutate brută: 0,227 kg
• Greutate brută: 0,500 lb
• Greutate netă: 0,276 lb
• Greutate netă: 0,125 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Greutate proprie: 0,225 lb
• Greutate proprie: 0,102 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele
•
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