
 

 

„Philips“
Ausinės

32 mm garsiakalbiai / uždara 

nugarėlė

ant ausų uždedamos
Minkštos ausų pagalvėlės
Sulankstomos

SHL4400BK
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n kompaktiškos. Aiškus garsas.
 lanksčios ir neįtikėtinai galingos. Grakščios ir aptakios konstrukcijos, ausinės „Ultrlite“ 

kurtos naudoti kelyje. Jos skleidžia aiškų garsą, yra lengvai sulankstomos, todėl jas itin 
togu nešiotis.

Švarus garsas
• Galingi 32 mm garsiakalbiai atkuria aiškų garsą

Aptaki konstrukcija
• Plokščias laidas nesusipainioja, todėl galite mėgautis muzika be rūpesčių
• Sulankstomos, todėl patogu nešiotis

Tikras patogumas
• Dėl minkštų pagalvėlių patogiai jausitės net ir ilgai dėvėdami ausines
• Itin lengvos ir grakščios



 Švarus garsas

Galingi 32 mm pakreipti garsiakalbiai atkuria aiškų 
švarų garsą ir sodrius žemuosius dažnius.

Nesipainiojantis laidas

Plokščias ausinių laidas nesusipainioja, o laido laikiklis 
padeda užtikrinti jo ilgaamžiškumą.

Ergonomiškos pagalvėlės

Minkštesnės pagalvėlės ir pakreipti garsiakalbiai 
idealiai tinka ilgai dėvint ausines.

Lengvos ir patogios

Judėkite laisvai dėvėdami itin lengvas ir grakščias 
ausines.

Sulankstomos

Sulankstomos, todėl patogu nešiotis.
SHL4400BK/00

Specifikacijos
Garsas
• Akustinė sistema: Uždara
• Dažninė charakteristika: 9–23 000 Hz
• Magnetinio tipo: „Neodymium“
• Jautrumas: 103 dB
• Garsiakalbio skersmuo: 32 mm
• Didžiausia įvesties galia: 40 mW
• Pilnutinė varža: 24 omų

Prijungimo galimybė
• Laido jungtis: Vienpusė
• Kabelio ilgis: 1,2 m
• Jungties danga: chromas

Pakavimo matmenys
• Pakuotės tipas: Iškilimas
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Išdėstymo tipas: Abu
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

19,5 x 21 x 3,5 cm
• Bendras svoris: 0,154 kg
• Grynasis svoris: 0,078 kg
• Pakuotės svoris: 0,076 kg
• EAN: 69 25970 71142 5

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 6
• Outer carton (L x W x H): 22,5 x 21 x 23,5 cm
• Bendras svoris: 1,12 kg
• Grynasis svoris: 0,468 kg
• Pakuotės svoris: 0,652 kg
• GTIN: 1 69 25970 71142 2
•
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