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Na uši

SHL3060BK
Zreteľné a silné basy

S monitorovacím štýlom DJ-a
Slúchadlá inšpirované DJ-mi vám zaručujú výkonný zvuk a silné basy. Vďaka konštrukcii 
s otočnými náušníkmi s mäkkými vankúšikmi bude váš zážitok z počúvania na cestách 
vždy dokonalý.

Dokonalý poslucháčsky zážitok
• 32 mm budiče reproduktora pre výkonný a dynamický zvuk
• Akusticky uzatvorený dizajn poskytuje dobrú izoláciu zvuku

Pohodlné aj pri dlhodobom používaní
• Nastaviteľné náušníky a hlavový popruh sa presne prispôsobia vašej hlave
• Mäkké priedušné vankúšiky na uši na dlhé počúvanie

Vybavenie a vlastnosti
• 1,2-metrový kábel pre neobmedzený pôžitok z hudby v pohybe
• kompaktný, plochý skladateľný dizajn na jednoduché odkladanie na cestách



 1,2-metrový kábel

1,2-metrový kábel pre neobmedzený pôžitok z 
hudby v pohybe

32 mm budič reproduktora

32 mm vysokovýkonné budiče poskytujú čistý, 
detailný a prirodzený zvuk

Hlavový oblúk s nastaviteľnými 
náušníkmi

Nastaviteľné náušníky a hlavový popruh sa presne 
prispôsobia vašej hlave

Akusticky uzatvorený dizajn

Akusticky uzatvorený dizajn poskytuje dobrú izoláciu 
zvuku, pričom blokuje hluk z okolia

Kompaktné a možné zložiť naplocho
Vyrobené tak, aby poskytovali čo najlepší zážitok na 
cestách. Tieto slúchadlá s monitorovacím štýlom DJ-
a možno zložiť pre dokonalú schopnosť prenášania 
a ľahké skladovanie.

Mäkké vankúšiky na uši

Mäkké priedušné vankúšiky na uši na dlhé počúvanie
SHL3060BK/00

Technické údaje
Zvuk
• Akustický systém: zatvorené
• Frekvenčná odozva: 10 – 22 000 Hz
• Impedancia: 24 Ohmov
• Typ magnetu: Neodýmiová
• Maximálny príkon: 1000 mW
• Citlivosť: 106 dB
• Priemer reproduktora: 32 mm
• Membrána: PET
• Typ: Dynamický

Pripojiteľnosť
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Pripojenie kábla: obojstranný
• Konektor: 3,5 mm

Dizajn
• Farba: Čierna

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 3,439 lb
• Hmotnosť brutto: 1,56 kg
• GTIN: 1 69 23410 73213 6
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 29 7 x 21 x 25,5 cm
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 

11,7 x 8,3 x 10,0 palec
• Hmotnosť netto: 1,653 lb
• Hmotnosť netto: 0,75 kg
• Počet používateľských balení: 6
• Hmotnosť obalu: 0,81 kg
• Hmotnosť obalu: 1,786 lb

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 19,5 x 22,2 x 4,5 cm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 7,7 x 8,7 x 1,8 palec
• EAN: 69 23410 73239 9
• Hmotnosť brutto: 0,227 kg
• Hmotnosť brutto: 0,500 lb
• Hmotnosť netto: 0,276 lb
• Hmotnosť netto: 0,125 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Balenie blister
• Hmotnosť obalu: 0,225 lb
• Hmotnosť obalu: 0,102 kg
• Typ policového umiestnenia: Obidve
•

Dátum vydania  
2017-07-20

Verzia: 3.6.5

12 NC: 8670 001 17581
EAN: 06 92341 07323 99

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
Hlavné prvky
Slúchadlá
32 mm budiče/zatvorená zadná strana Na uši

http://www.philips.com

