
 

 

Philips
Sluchátka s mikrofonem

40mm reproduktory / uzavřená

Na uši
Prodyšné náušníky
Kompaktní skládací

SHL3265BG
Důrazné basy, ostré detaily

Sluchátka SHL3265 poskytují výkon, který uspokojí i DJ. 40mm neodymové reproduktory nabízejí 

dynamické basy, nastavitelné náušníky se mohou otáčet o 165° a umožňují tak snadnou kontrolu. 

Sluchátka jsou vybavená pro výkon 2 000 mW a nevytvářejí žádné zkreslení dokonce ani při vysoké 

hlasitosti.

Dokonalý poslech
• 40mm reproduktory pro silný a dynamický zvuk
• Zvládají vysoký výkon 2 000 mW, žádné zkreslení ani při vysoké hlasitosti
• Uzavřená akustika poskytuje kvalitní zvukovou izolaci

Pohodlí na dlouho
• Nastavitelné náušníky a sluchátkový oblouk se přizpůsobí jakémukoli tvaru hlavy
• Měkké polstrování s průměrem 80 mm pro větší pohodlí při poslechu

Pohodlné a odolné
• 1,2 m dlouhý kabel je ideální pro venkovní použití
• Kompaktní skládací provedení s otočnými sluchátky
• Výkyv sluchátek do 165° pro monitorování a vyšší flexibilitu
• Ověřeno cyklem 12 000 ohnutí kabelu pro garanci odolnosti
• Vestavěný mikrofon a tlačítko zvednutí pro snadné hovory handsfree



 1,2m dlouhý kabel

1,2 m dlouhý kabel je ideální pro venkovní 
použití

Zvládají vysoký výkon 2 000 mW
Tato sluchátka zvládají vysoký výkon a jejich 
zvuk je vždy vynikající bez ohledu na hlasitost 
nebo zvukový vstup. Zvuk je čistý a bez rušení 
dokonce i při vysokých hlasitostech nebo 
velkém výkonu zvukového vstupu.

40mm reproduktory

40mm neodymové reproduktory poskytují 
křišťálově čistý zvuk s důraznými basy.

Sluchátkový oblouk s nastavitelnými 
náušníky

Nastavitelné náušníky a sluchátkový oblouk 
jsou navrženy tak, aby vždy pohodlně seděly na 
hlavě: ani nevíte o tom, že je máte na sobě.

Uzavřená akustika

Uzavřený akustický systém odstíní okolní hluk 
a umožní vám naplno si vychutnat zážitek 
z poslechu

Kompaktní sklopný design
Navrženo tak, abyste na cestách měli ten 
nejlepší zážitek. Sluchátka SHL3260 je možné 
složit tak, aby se dala snadno přenášet a 
skladovat. Chytrý design a pečlivý výběr 
součástí, jako jsou odolné panty, umožňují 
snadné zacházení se sluchátky.

Výkyv sluchátek do 165°
Tato sluchátka byla navržena pro potřeby 
ctižádostivých DJ – umožňují otočení o 165° 
pro pohodlný poslech jedním uchem při 
mixování stop. Otočné provedení využijete i 
při běžném poslechu v situacích, kdy 
potřebujete slyšet okolní zvuky.

Vestavěný mikrofon a tlačítko zvednutí

Vestavěný mikrofon a tlačítko zvednutí pro 
snadné hovory handsfree

Měkké, prodyšné polstrování

Měkké polstrování zlepšuje prodyšnost a 
rozptyluje tlak a teplo pro větší pohodlí při 
poslechu.

Ověřeno cyklem 12 000 ohnutí kabelu
Ověřeno cyklem 12 000 ohnutí kabelu pro 
garanci odolnosti
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Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 15 x 18,5 x 4,5 cm
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

5,9 x 7,3 x 1,8 palců
• Hmotnost: 0,17 kg
• Hmotnost: 0,375 lb

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 24,3 x 21 x 23 cm
• Vnější obal (D x Š x V): 9,6 x 8,3 x 9,1 palců
• Čistá hmotnost: 0,51 kg
• Čistá hmotnost: 1,124 lb
• Hrubá hmotnost: 1,15 kg
• Hrubá hmotnost: 2,535 lb
• Hmotnost obalu: 0,64 kg
• Hmotnost obalu: 1,411 lb
• GTIN: 1 69 25970 70392 2
• Počet spotřebitelských balení: 3

Zvuk
• Akustický systém: uzavřený
• Kmitočtová charakteristika: 8-27 000 Hz
• Impedance: 32 ohmů
• Typ magnetu: Neodymový
• Maximální příkon: 2 000 mW

• Citlivost: 107 dB
• Průměr reproduktoru: 40 mm
• Membrána: PET

Design
• Barva: Černá a zlatá

Možnosti připojení
• Délka kabelu: 1,2 m
• Kabelové propojení: Jednostranný kabel
• Konektor: 3,5 mm

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 22,5 x 7,5 cm
• Rozměry balení (Š x V x H): 7,7 x 8,9 x 3,0 palců
• Čistá hmotnost: 0,17 kg
• Čistá hmotnost: 0,375 lb
• Hrubá hmotnost: 0,31 kg
• Hrubá hmotnost: 0,683 lb
• Hmotnost obalu: 0,14 kg
• Hmotnost obalu: 0,309 lb
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Typ umístění poličky: Obojí
• EAN: 69 25970 70392 5
•
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