
 

 

Philips
Slušalke z mikrofonom

32 mm pogonske enote/zaprt 

hrbtni del

Ušesne

SHL3065BK
Jasni in mogočni nizki toni

Slušalke s slogom nadziranja DJ z mikrofonom
Slušalke v slogu DJ-jev predvajajo mogočne zvok in nizke tone. Imajo vrtljive in mehke 
ušesne školjke za prijetno poslušanje med gibanjem.

Popolni užitki ob poslušanju
• 32 mm pogonske enote zvočnikov za mogočen in dinamičen zvok
• Akustika zaprtega tipa zagotavlja dobro zvočno izolacijo

Udobno za dolgotrajno uporabo
• Prilagodljive ušesne školjke in naglavni obroč se prilagodita glavi
• Mehke zračne ušesne blazinice za udobno dolgotrajno poslušanje

Priročnost
• 1,2 m kabel za svobodno poslušanje glasbe na poti
• Kompaktna in zložljiva zasnova za enostavno shranjevanje na poti
• Vgrajeni mikrofon in gumb za nadaljevanje omogočata enostavno prostoročno klicanje



 1,2 m dolg kabel

1,2 m kabel za svobodno poslušanje glasbe na poti

32 mm pogonska enota zvočnika

32 mm visokozmogljive pogonske enote zagotavljajo 
jasen, podroben in naraven zvok.

Naglavni obroč s prilagodljivimi ušesnimi 
školjkami

Prilagodljive ušesne školjke in naglavni obroč se 
prilagodita glavi

Akustika zaprtega tipa

Akustika zaprtega tipa zagotavlja dobro zvočno 
izolacijo in odpravlja hrup iz okolice

Kompaktna in zložljiva zasnova
Slušalke s slogom nadziranja DJ vam zagotavljajo 
najboljšo uporabo na poti, saj jih lahko zložite in 
enostavno pospravite.

Vgrajeni mikrofon in gumb za 
nadaljevanje

Vgrajeni mikrofon in gumb za nadaljevanje 
omogočata enostavno prostoročno klicanje

Mehke ušesne blazinice

Mehke zračne ušesne blazinice za udobno 
dolgotrajno poslušanje
SHL3065BK/00

Specifikacije
Zasnova
• Barva: Črna

Zvok
• Akustični sistem: zaprt
• Frekvenčni odziv: 10–22.000 Hz
• Impedanca: 24 ohmov
• Tip magneta: Neodim
• Največja vhodna moč: 1000 mW
• Občutljivost: 106 dB
• Premer zvočnika: 32 mm
• Opna: PET
• Tip: Dinamičen

Povezljivost
• Dolžina kabla: 1,2 m
• Kabelska povezava: dvostransko
• Konektor: 3,5 mm

Zunanja škatla
• Bruto teža: 3,439 lb
• Bruto teža: 1,56 kg
• Številka GTIN: 1 69 23410 73259 4
• Outer carton (L x Š x V): 29,7 x 21 x 25,5 cm
• Outer carton (L x Š x V): 11,7 x 8,3 x 10 palec
• Neto teža: 1,653 lb
• Neto teža: 0,75 kg
• Število komercialnih pakiranj: 6
• Teža embalaže: 0,81 kg
• Teža embalaže: 1,786 lb

Dimenzije embalaže
• Vrsta embalaže: Pretisni omot
• Vrsta postavitve na polico: Oboje
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

19,5 x 22,2 x 4,5 cm
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

7,7 x 8,7 x 1,8 palec
• EAN: 69 23410 73259 7
• Bruto teža: 0,227 kg
• Bruto teža: 0,5 lb
• Neto teža: 0,275 lb
• Neto teža: 0,125 kg
• Število priloženih izdelkov: 1
• Teža embalaže: 0,225 lb
• Teža embalaže: 0,102 kg
•
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