
 

 

Philips
Słuchawki z pałąkiem na 
głowę

W stylu DJ-a
Biały

SHL3105WT
Dynamiczne, solidne basy

W didżejskim stylu
Niech muzyka o potężnym brzmieniu towarzyszy Ci w każdym miejscu. Słuchawki SHL3105 są 

wyposażone w 40-milimetrowe przetworniki neodymowe zapewniające bogate, głębokie brzmienie 

basów. Te słuchawki o mocy 1500 mW gwarantują brak zniekształceń, nawet przy wysokim poziomie 

głośności. Elementy nauszne obracają się o 165°, co ułatwia monitorowanie.

Doskonała jakość odsłuchu
• Moc 1500 mW: brak zniekształceń, nawet przy wysokim poziomie głośności.
• 40-milimetrowe przetworniki neodymowe zapewniają imponujące, dynamiczne basy
• Zamknięta konstrukcja blokuje dźwięki z otoczenia
• Słuchaj, co jest grane w stylu DJ-a

Wygoda przez długie godziny
• Regulowany pałąk na głowę i elementy nauszne dopasowują się do kształtu każdej głowy
• Miękkie poduszki o średnicy 85 mm zapewniają większą wygodę
• Szeroki, lekki pałąk na głowę z pianką EVA zapewnia wygodne dopasowanie

Wygoda i trwałość
• Przewód o długości 1,2 m zapewnia swobodę słuchania muzyki w ruchu
• Przewód testowany na zginanie 8 tys. razy gwarantuje trwałość
• Elementy nauszne obracają się o 165°, umożliwiając monitorowanie i zapewniając dodatkową 

elastyczność
• Możliwość złożenia na płasko ułatwia przechowywanie w podróży



 Regulowany pałąk na głowę i elementy 
nauszne

Regulowany pałąk na głowę i elementy nauszne 
dopasowują się do kształtu każdej głowy

Przewód 1,2 m
Przewód o długości 1,2 m pozwala 
obiecującym didżejom prezentować swoje 
umiejętności na zewnątrz. Można miksować 
utwory i urządzać imprezy w dowolnym 
miejscu.

Duża moc — 1500 mW
Duża moc zapewnia wysoką jakość — bez 
względu na poziom głośności i rodzaj źródła. 
Można słuchać muzyki z odtwarzaczy MP3, 
smartfonów, domowych urządzeń audio i 
stołów mikserskich. Nawet przy wysokim 
poziomie głośności i dużej mocy sygnału 
wejściowego audio słuchawki zapewniają 
wyraźny dźwięk bez zniekształceń.

40-milimetrowe przetworniki 
neodymowe

Przetworniki neodymowe charakteryzują się 
znakomitym pasmem przenoszenia, które 

zapewnia wyraziste tony wysokie oraz bogate, 
dobrze zaznaczone basy. Separacja kanałów 
jest również wyjątkowo wyraźna, dzięki czemu 
można usłyszeć każdą nutę dokładnie w 
odpowiednim momencie, np. podczas 
profesjonalnego miksowania utworów lub 
słuchania ulubionej muzyki w ruchu.

W stylu DJ-a
Odwracany element nauszny słuchawek 
umożliwia odsłuch jednym uchem.

Trwały przewód
Słuchawki opracowano z myślą o solidności i 
wysokiej jakości brzmienia — zapewniają one 
wrażenia dźwiękowe, które Cię nie zawiodą. 
Przewody są odporne na silne szarpanie i 
wielokrotne zginanie, czyli obciążenia większe 
od występujących podczas codziennego 
użytkowania. Aby to zagwarantować, 
przewody przechodzą rygorystyczny test 
polegający na zgięciu ich 8 tys. razy.

Elementy nauszne obracają się o 165°

Słuchawki stworzono z myślą o 
profesjonalnych didżejach, dlatego elementy 
nauszne obracają się o 165°, umożliwiając 
wygodne słuchanie jednym uchem podczas 
miksowania utworów. Obrotowe elementy 
można też wykorzystać w trakcie normalnego 
słuchania, gdy trzeba na chwilę skupić się na 
dźwiękach z zewnątrz.

Konstrukcja składana na płasko

Słuchawki w stylu DJ-a można składać, co 
ułatwia ich przenoszenie i przechowywanie — 
opracowano je tak, aby zapewnić najlepsze 
wrażenia ze słuchania muzyki w podróży. 
Pomysłowa konstrukcja i starannie dobrane 
komponenty, takie jak solidne zawiasy, 
umożliwiają łatwe manewrowanie elementami 
słuchawek. Model SHL3100 można złożyć na 
płasko, a bardziej ekskluzywne modele 
SHL3200 i 3300 składają się w jeszcze bardziej 
kompaktowo.

Miękkie poduszki o średnicy 85 mm

Rozkoszuj się doskonałym dźwiękiem 
niezależnie od tego, gdzie jesteś. Miękkie 
poduszki o średnicy 85 mm doskonale izolują 
uszy od dźwięków otoczenia i wzmacniają tony 
niskie. Bez względu na to, czy miksujesz 
utwory na szalonej imprezie czy słuchasz 
ulubionej muzyki podczas dojazdu do pracy, te 
poduszki na elementach nausznych pozwalają 
w pełni cieszyć się muzyką.
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Dźwięk
• System akustyczny: zamknięte
• Pasmo przenoszenia: 18–20 000 Hz
• Impedancja: 32 omów
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Maksymalna moc wejściowa: 1500 mW
• Czułość: 107 dB
• Średnica głośnika: 40 mm

Połączenia
• Połączenie przewodowe: 2-stronne

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

17 x 4 x 18,5 cm
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

6,7 x 1,6 x 7,3 cali
• Waga: 0,1669 kg
• Waga: 0,368 lb

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

4,5 x 25,4 x 19,9 cm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

1,8 x 10 x 7,8 cali

• Waga netto: 0,167 kg
• Waga netto: 0,368 lb
• Waga brutto: 0,255 kg
• Waga brutto: 0,562 lb
• Ciężar opakowania: 0,088 kg
• Ciężar opakowania: 0,194 lb
• EAN: 69 23410 71933 8
• Typ ułożenia półki: Obie
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

30,7 x 21,4 x 28,8 cm
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

12,1 x 8,4 x 11,3 cali
• Waga netto: 1,002 kg
• Waga netto: 2,209 lb
• Waga brutto: 1,87 kg
• Waga brutto: 4,123 lb
• Ciężar opakowania: 0,868 kg
• Ciężar opakowania: 1,914 lb
• GTIN: 1 69 23410 71933 5
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
•
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