
 

 

„Philips“
Ausinės

32 mm garsiakalbiai / uždara 

nugarėlė

ant ausų uždedamos
Minkštos ausų pagalvėlės
Sulankstomos

SHL5000
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d ir kur eitumėte!
s ausinės skirtos mėgautis muzika visur, kad ir kur eitumėte. Minkštos pagalvėlės leis ilgai 
usytis mėgstamų įrašų. Puiki garso kokybė suteiks jums naujų klausymosi pojūčių.

Pamiršite, kad jas užsidėję!
• Lankelyje yra plieno spyruoklės, dėl kurių jis puikiai priglunda prie galvos
• Lengvas lankelis padidina komfortą ir suteikia patvarumo
• Minkštos ausų pagalvėlės, kad klausytis galėtumėte ilgai

Iš meilės muzikai
• 32 mm garsiakalbių pagrindiniai įrenginiai leidžia mėgautis puikiu garsu ir sodriais žemaisiais 

dažniais
• Triukšmo izoliacija, kad galėtumėte mėgautis tik muzika

Kad ir kur eitumėte
• 1,2 m laidas, idealiai tinkantis naudoti lauke
• Ausines galite sulankstyti, kad jas būtų patogu padėti ar neštis



 minkštos ausų pagalvėlės
Minkštos odinės ausų pagalvėlės suteikia galimybę 
ilgai klausytis mėgstamų dainų.

Lengvas lankelis
Lankeliui pagaminti naudojamos lengvos medžiagos

Sulankstomos
Ausines galite sulankstyti, kad jas būtų patogu padėti 
ar neštis

Triukšmo izoliacija
Minkštos pagalvėlės gerai apgaubia ausis, todėl 
izoliuoja bet kokį aplinkos triukšmą.

1,2 m laidas
Idealus laido ilgis, kad galėtumėte laisvai dėti garso 
prietaisą ten, kur norite.

Kad nejaustumėte lankelio ant galvos
Plonas nerūdijančiojo plieno lankelis yra lengvas, bet 
elastingas, todėl gerai priglunda prie galvos ir 
nespaudžia.

32 mm garsiakalbių pagrindiniai 
įrenginiai
32 mm garsiakalbių pagrindiniai įrenginiai leidžia 
mėgautis puikiu garsu ir sodriais žemaisiais dažniais
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Garsas
• Akustinė sistema: Uždara
• Magnetinio tipo: „Neodymium“
• Garsinė ritė: CCAW
• Diafragma: „Mylar“ kupolas
• Dažninė charakteristika: 9 – 24 000 Hz
• Pilnutinė varža: 24 omai
• Didžiausia įvesties galia: 40 mW
• Jautrumas: 104 dB
• Garsiakalbio skersmuo: 32 mm
• Tipas: Dinaminis

Prijungimo galimybė
• Laido jungtis: Dvi lygiagrečiosios, simetrinės
• Kabelio ilgis: 1,2 m
• Jungtis: 3,5 mm stereo
• Jungties danga: 24 karatų auksas
• Laido tipas: OFC

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 0,68 kg
• Bendras svoris: 1,499 svarų
• GTIN: 1 48 95185 62365 5

• Outer carton (L x W x H): 9,8 x 5 x 8 in
• Outer carton (L x W x H): 24,9 x 12,8 x 20,4 cm
• Grynasis svoris: 0,357 kg
• Grynasis svoris: 0,787 svarų
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Pakuotės svoris: 0,323 kg
• Pakuotės svoris: 0,712 svarų

Pakavimo matmenys
• Pakuotės tipas: Iškilimas
• Išdėstymo tipas: Abu
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

17,2 x 22,5 x 3,6 cm
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

6,8 x 8,9 x 1,4 in
• EAN: 48 95185 62365 8
• Bendras svoris: 0,169 kg
• Bendras svoris: 0,373 svarų
• Grynasis svoris: 0,263 svarų
• Grynasis svoris: 0,119 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės svoris: 0,11 svarų
• Pakuotės svoris: 0,05 kg
•

Specifikacijos
Ausinės
32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė ant ausų uždedamos, Minkštos ausų pagalvėlės, Sulankstomos
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