
 

 

Philips
Căști

Parte posterioară închisă/drivere 

40 mm

Cu stil de monitorizare DJ
Pernuţe permeabile pentru urechi
Pliere compactă

SHL3260BK
Bas cu impact deosebit 

şi detalii precise
Modelul SHL3260 oferă performanţă pentru DJ aspiranţi. Driverele de 40 mm din neodim oferă un bas 

dinamic, în timp ce cupele interschimbabile pentru urechi se rotesc la 165°, pentru monitorizare uşoară. 

Echipate pentru o putere de 2000 mW, căştile nu distorsionează sunetul, nici măcar la un volum înalt.

Experienţă de ascultare perfectă
• Driverele pentru boxe de 40mm asigură un sunet puternic și dinamic
• Putere de ieșire ridicată, de 2000 mW, fără distorsiuni, chiar și la volum ridicat
• Sistemul acustic de tip închis asigură o bună izolare a sunetului

Confortabil pentru utilizare îndelungată
• Banda de susţinere și carcasele reglabile se potrivesc formei oricărui cap
• Pernuţe moi pentru urechi, cu diametrul de 80 mm, pentru confort în timpul ascultărilor mai 

lungi

Comode și durabile
• Cablu lung de 1,2 m, ideal pentru utilizare în exterior
• Testat la 12.000 de îndoiri pentru rezistenţă garantată
• Elementele auriculare pivotează la 165° pentru monitorizare și flexibilitate sporită
• Design pliabil compact cu elemente auriculare reversibile



 Cablu lung de 1,2 m

Cablu lung de 1,2 m, ideal pentru utilizare în exterior

Putere de ieșire ridicată, de 2000 mW
Puterea de ieșire ridicată oferă performanţe înalte 
indiferent de volum sau de sursă. Redarea este clară 
și fără distorsiuni, chiar și la un volum ridicat sau la 
niveluri ridicate ale puterii de intrare audio.

Difuzor de 40mm

Driverele pentru boxe de 40mm asigură un sunet de 
o calitate excelentă, cu un bas de mare impact.

Cupe pentru urechi și bandă de susţinere 
reglabile

Cupele pentru urechi și banda de susţinere reglabile 
sunt concepute pentru a se potrivi de fiecare dată 
confortabil capului tău, astfel încât să nu simţi că le 
porţi.

Design pliabil compact
Realizate pentru a-ţi oferi cea mai grozavă experienţă 
în călătorii, SHL3260 pot fi pliate pentru portabilitate 
perfectă și depozitare ușoară. Designul inteligent și 
selecţia atentă a componentelor, inclusiv articulaţiile 
rezistente, permit manevrarea ușoară a acestora.

Elementele auriculare pivotează la 165°
Realizate gândindu-ne la DJ-ii aspiranţi, fiecare cască 
se rotește la 165°, pentru audiţie comodă cu o 
ureche în timpul mixării pieselor. Posibilitatea de 
rotire poate fi utilă și la audiţiile obișnuite, când 
trebuie să asculţi și sunetele exterioare.

Pernuţe moi și aerisite pentru urechi

Pernuţele moi pentru urechi îmbunătăţesc 
permeabilitatea și disipă presiunea și căldura, pentru 
o purtare confortabilă prelungită.

Testate la 12.000 de îndoiri ale cablului
Testat la 12.000 de îndoiri pentru rezistenţă 
garantată
SHL3260BK/00

Specificaţii
Sunet
• Sistem acustic: Închis
• Răspuns în frecvenţă: 8 - 27.000 Hz
• Impedanţă: 32 Ohm
• Tip magnet: Neodim
• Putere maximă de intrare: 2000 mW
• Sensibilitate: 106 dB
• Diametru difuzor: 40 mm
• Diafragmă: PET

Conectivitate
• Lungime cablu: 1,2 m
• Conexiune prin cablu: cablu pe o singură parte
• Conector: 3,5 mm

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

7,7 x 8,9 x 3,0 inch
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

19,5 x 22,5 x 7,5 cm
• EAN: 69 25970 70198 3
• Greutate brută: 0,683 lb
• Greutate brută: 0,31 kg
• Greutate netă: 0,375 lb
• Greutate netă: 0,17 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Greutate proprie: 0,309 lb
• Greutate proprie: 0,14 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

Cutie exterioară
• Greutate brută: 2,535 lb
• Greutate brută: 1,15 kg
• GTIN: 1 69 25970 70198 0
• Cutie exterioară (L x L x Î): 9,6 x 8,3 x 9,1 inch
• Cutie exterioară (L x L x Î): 24,3 x 21 x 23 cm
• Greutate netă: 1,124 lb
• Greutate netă: 0,51 kg
• Număr de ambalaje: 3
• Greutate proprie: 1,411 lb
• Greutate proprie: 0,64 kg

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 15 x 18,5 x 4,5 cm
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 5,9 x 7,3 x 1,8 inch
• Greutate: 0,17 kg
• Greutate: 0,375 lb
•
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