
 

 

„Philips“
Triukšmą slopinančios 
ausinės

32 mm garsiakalbiai / uždara 

nugarėlė

ant ausų uždedamos
Kompaktiškai sulankstomos

SHL3850NC
Daugiau garso, mažiau triukšmo

galingi žemieji dažniai
Mėgaukitės muzika naudodamiesi pažangia aktyvia triukšmo slopinimo technologija 
„ActiveShield™“. Dėl spaudimą sumažinančių pagalvėlių ausines patogu dėvėti, o dėl 
kompaktiškai sulankstomos konstrukcijos jas patogu nešiotis arba padėti.

Triukšmo slopinimo menas
• „ActiveShield™“ triukšmo slopinimo technologija pašalina iki 97 % triukšmo

Galingas garsas
• 32 mm neodimio garsiakalbiai sodriems žemiesiems dažniams
• Uždaros nugarėlės konstrukcija blokuoja triukšmą ir optimizuoja triukšmo izoliavimą

Kad gyventi būtų dar patogiau
• Plona ir kompaktiškai sulankstoma konstrukcija, kad būtų patogu nešiotis



 32 mm didelės raiškos garsiakalbiai

Tiksliai suderinti 32 mm neodimio garsiakalbiai su 
uždaros akustinės sistemos konstrukcija ir ausis 
uždengiančios ausinės atkuria nepriekaištingą ir 
įspūdingą žemųjų dažnių garsą.

Uždaros nugarėlės konstrukcija

Suderinti 32 mm neodimio garsiakalbiai su uždaros 
akustinės sistemos konstrukcija ir ausis 
uždengiančios ausinės atkuria nepriekaištingą ir 
įspūdingą garsą.

Kompaktiškai sulankstomos

Plona ir kompaktiškai sulankstoma konstrukcija, kad 
būtų patogu keliaujant.

„ActiveShield™“

„ActiveShield™“ triukšmo slopinimo technologija 
žemiems dažniams pašalinti naudoja du mikrofonus. Ji 
aptinka aplinkos triukšmą ir paverčia jį garso banga, 
tada veiksmingai jį nuslopina, o foninį triukšmą 
konvertuoja į tylą.
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Specifikacijos
Garsas
• Akustinė sistema: Uždara
• Dažninė charakteristika: 10–22 000 Hz
• Pilnutinė varža: 16 omų
• Magnetinio tipo: „Neodymium“
• Didžiausia įvesties galia: 30 mW
• Jautrumas: 105 dB
• Garsiakalbio skersmuo: 32 mm

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

Maitinimas
• Muzikos klausymo laikas: 40* val.
• Budėjimo trukmė: 50* val.
• Baterijos tipas: AAA

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 2,161 svarų
• Bendras svoris: 0,98 kg
• GTIN: 1 69 25970 70556 8
• Outer carton (L x W x H): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
• Outer carton (L x W x H): 8,0 x 6,4 x 8,5 in
• Grynasis svoris: 1,157 svarų
• Grynasis svoris: 0,525 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Pakuotės svoris: 0,455 kg
• Pakuotės svoris: 1,003 svarų

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

19,5 x 20 x 5 cm
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

7,7 x 7,9 x 2,0 in
• EAN: 69 25970 70556 1
• Bendras svoris: 0,282 kg
• Bendras svoris: 0,622 svarų
• Grynasis svoris: 0,386 svarų
• Grynasis svoris: 0,175 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pakuotės svoris: 0,236 svarų
• Pakuotės svoris: 0,107 kg
• Išdėstymo tipas: Abu
•
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