
 

 

Philips
Slušalke

40-mm pogonske enote/zaprt 

hrbtni del

Slog nadziranja DJ
Zračne ušesne blazinice
Kompaktno zlaganje

SHL3260BK
Jasne podrobnosti izjemno 

učinkovitih nizkih tonov
Slušalke SHL3260 zagotavljajo zmogljivost za navdušene DJ-je. 40 mm pogonske enote iz neodima 

nudijo dinamične nizke tone, medtem ko lahko spremenljive ušesne školjke obrnete za 165° za 

enostaven nadzor. Slušalke z močjo 2000 mW zagotavljajo zvok brez motenj tudi pri visoki glasnosti.

Popolni užitki ob poslušanju
• 40 mm pogonske enote zvočnikov za mogočen in dinamičen zvok
• 2000 mW visoka raven moči, brez popačenja tudi pri visoki glasnosti
• Akustika zaprtega tipa zagotavlja dobro zvočno izolacijo

Udobno za dolgotrajno uporabo
• Prilagodljivi ušesni školjki in naglavni trak se prilegajo obliki vsake glave
• Mehke ušesne blazinice premera 80 mm, za dolgo udobje poslušanja

Priročno in trpežno
• 1,2 m kabla, ki je idealen za uporabo na prostem
• Kabel je bil med preizkušanjem upognjen 12.000-krat, zato je trpežnost zagotovljena
• 165-stopinjsko vrtenje ušesne školjke omogoča nadzor in boljšo prilagodljivost
• Kompaktna zložljiva zasnova z zamenljivimi komponentami



 1,2 m dolg kabel

1,2 m kabla, ki je idealen za uporabo na prostem

Visoka moč 2000 mW
Visoka raven moči ponuja visoko zmogljivost ne 
glede na glasnost ali vir. Zvok je čist in brez 
popačenja, tudi pri visoki glasnosti ali pri visoki 
vhodni moči zvoka.

40 mm zvočna enota

40 mm zvočna enota iz neodiuma omogoča izjemno 
čistost zvoka v visokim vplivom basa.

Naglavni obroč s prilagodljivimi ušesnimi 
školjkami

Prilagodljiva ušesna zasnova in ušesni trak sta 
zasnovana tako, da se vedno prilegata glavi, zato 
sploh ne opazite, da jih nosite.

Kompaktna zložljiva zasnova
Slušalke SHL3260 so bile izdelane z namenom, da bi 
vam nudile najboljšo izkušnjo na poti, saj se 
enostavno zlagajo skupaj, kar omogoča preprosto 
prenašanje in shranjevanje. Pametna zasnova in 
pazljiva izbira komponent, vključno s trpežnimi 
zglobi, omogočata enostavno rokovanje.

165-stopinjsko vrtenje ušesne školjke
Slušalke so bile zasnovane z mislijo na ambiciozne DJ-
e, saj se vsak ušesni del lahko zavrti za 165°, kar 
omogoča praktično poslušanje z enim ušesom, 
medtem ko se posnetek meša. Vrtenje je zelo 
priročno tudi med normalnim poslušanjem, ko je 
potrebno poslušati tudi zunanje zvoke.

Mehke zračne ušesne blazinice

Mehke ušesne blazinice izboljšajo zračnost in 
zmanjšajo pritisk ter vročino, kar omogoča dolgo in 
udobno nošenje.

Preizkušeno z 12.000 kabelskimi upogibi
Kabel je bil med preizkušanjem upognjen 12.000-
krat, zato je trpežnost zagotovljena
SHL3260BK/00

Specifikacije
Zvok
• Akustični sistem: zaprt
• Frekvenčni odziv: 8–27.000 Hz
• Impedanca: 32 Ohm
• Tip magneta: Neodim
• Največja vhodna moč: 2000 mW
• Občutljivost: 106 dB
• Premer zvočnika: 40 mm
• Opna: PET

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

Dimenzije embalaže
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

7,7 x 8,9 x 3,0 palec
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

19,5 x 22,5 x 7,5 cm
• EAN: 69 25970 70198 3
• Bruto teža: 0,683 lb
• Bruto teža: 0,31 kg
• Neto teža: 0,375 lb
• Neto teža: 0,17 kg
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Karton
• Teža embalaže: 0,309 lb
• Teža embalaže: 0,14 kg
• Vrsta postavitve na polico: Oboje

Zunanja škatla
• Bruto teža: 2,535 lb
• Bruto teža: 1,15 kg
• Številka GTIN: 1 69 25970 70198 0
• Outer carton (L x Š x V): 9,6 x 8,3 x 9,1 palec
• Outer carton (L x Š x V): 24,3 x 21 x 23 cm
• Neto teža: 1,124 lb
• Neto teža: 0,51 kg
• Število komercialnih pakiranj: 3
• Teža embalaže: 1,411 lb
• Teža embalaže: 0,64 kg

Dimenzije izdelka
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 15 x 18,5 x 4,5 cm
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 5,9 x 7,3 x 1,8 palec
• Teža: 0,17 kg
• Teža: 0,375 lb
•
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