
 

 

„Philips“
Ausinės

40 mm garsiakalbiai / uždara 

nugarėlė

Didžėjų stebėjimo stiliaus
Pralaidžios orui ausų pagalvėlės
Kompaktiškai sulankstomos

SHL3260BK
Sodrūs žemųjų dažnių garsai, 

aiškios detalės
SHL3260 ausinės atkuria aukštos kokybės garsą, kuriuo bus patenkinti net būsimi didžėjai. 40 mm 

neodimio pagrindiniai įrenginiai atkuria dinamiškus žemuosius dažnius, o keičiamus ausų gaubtelius 

galima pasukti 165° kampu, kad būtų patogiau klausytis. 2 000 mW galios ausinės neiškraipo garso net 

klausantis muzikos dideliu garsu.

Puiki garso kokybė
• 40 mm garsiakalbiai galingam ir dinamiškam garsui sukurti
• 2 000 mW didelis galingumas: jokių iškraipymų net klausantis dideliu garsumu
• Uždaro tipo akustika puikiai izoliuoja garsą

Patogu naudoti ilgesnį laiką
• Prisitaikančios ausų kriauklelės ir lankelis tiks bet kokios formos galvai.
• Minkštos 80 mm ausų pagalvėlės ilgam ir patogiam muzikos klausymuisi

Patogios ir patvarios
• 1,2 m ilgio laidas puikiai tinka naudoti lauke
• Patikrinta 12 000 kartų sulenkus laidą – užtikrintas tvirtumas
• Ausinės atsilenkia 165° – tai patogu dižėjams ir atsiranda daugiau lankstumo
• Kompaktiškai sulankstoma konstrukcija su apsukamais ausų kaušeliais



 1,2 m ilgio laidas

1,2 m ilgio laidas puikiai tinka naudoti lauke

2000 mW didelis galingumas
Didelis galingumas užtikrina puikias savybes, kad ir 
kokiu garsumu klausytumėtės. Atkuriamas aiškus ir 
neiškraipytas garsas net ir klausantis dideliu garsumu 
arba naudojant didelę garso įvesties galią.

40 mm garsiakalbis

40 mm neodimio garsiakalbiai atkuria aiškų garsą ir 
sodrius žemuosius dažnius.

Reguliuojami ausinių kaušeliai ir lankelis

Reguliuojami ausinių kaušeliai ir lankelis sukurti taip, 
kad tiktų visiems, todėl nė nejausite, kad juos dėvite.

Kompaktiškai sulankstoma konstrukcija
Sukurtos geriausiems pojūčiams judant užtikrinti, 
šios SHL3260 ausinės gali būti sulankstomos, todėl 
jas patogu nešiotis ir laikyti. Sumani konstrukcija ir 
rūpestingai parinkti komponentai, pavyzdžiui, puikios 
konstrukcijos lankstai, užtikrina ausinių dalių 
mobilumą.

Ausinės atsilenkia 165°
Sukurtos atsižvelgiant į ambicingų dižėjų poreikius – 
šių ausinių abu ausų kaušeliai gali pasisukti 165° 
kampu – patogu klausytis tuo pat metu maišant 
takelius. Pasukimo funkciją galima naudoti ir įprastai 
klausantis muzikos, kai reikia girdėti aplinkinius 
garsus.

Minkštos orui laidžios ausų pagalvėlės

Minkštos ausų pagalvėlės praleidžia orą, sumažina 
spaudimą ir ilgiau dėvint neleidžia įkaisti.

Patikrinta 12 000 kartų sulenkus laidą
Patikrinta 12 000 kartų sulenkus laidą – užtikrintas 
tvirtumas
SHL3260BK/00

Specifikacijos
Garsas
• Akustinė sistema: uždara
• Dažninė charakteristika: 8–27 000 Hz
• Pilnutinė varža: 32 omai
• Magnetinio tipo: „Neodymium“
• Didžiausia įvesties galia: 2000 mW
• Jautrumas: 106 dB
• Garsiakalbio skersmuo: 40 mm
• Diafragma: PET

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

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

7,7 x 8,9 x 3,0 in
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

19,5 x 22,5 x 7,5 cm
• EAN: 69 25970 70198 3
• Bendras svoris: 0,683 svarų
• Bendras svoris: 0,31 kg
• Grynasis svoris: 0,375 svarų
• Grynasis svoris: 0,17 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pakuotės svoris: 0,309 svarų
• Pakuotės svoris: 0,14 kg
• Išdėstymo tipas: Abu

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 2,535 svarų
• Bendras svoris: 1,15 kg
• GTIN: 1 69 25970 70198 0
• Outer carton (L x W x H): 9,6 x 8,3 x 9,1 in
• Outer carton (L x W x H): 24,3 x 21 x 23 cm
• Grynasis svoris: 1,124 svarų
• Grynasis svoris: 0,51 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Pakuotės svoris: 1,411 svarų
• Pakuotės svoris: 0,64 kg

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

15 x 18,5 x 4,5 cm
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

5,9 x 7,3 x 1,8 in
• Svoris: 0,17 kg
• Svoris: 0,375 svarų
•
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