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SHM3550
Claritate vocală

Confort, cu greutate redusă
Aceste căşti furnizează sunet şi voce clare pentru dvs. şi ceilalţi. Designul cu greutate 
redusă asigură purtarea confortabilă îndelungată.

Sunet clar
• Driverele de 32 m furnizează sunet clar

Confort de ascultare îndelungat
• Designul reglabil cu greutate redusă asigură confort de purtare îndelungat

Claritate vocală
• Microfon tip boom reglabil și rotativ, cu anularea zgomotului



 Drivere de 32 m pentru sunet clar

Driverele de 32 mm din neodim, reglate acustic 
asigură o claritate absolută a sunetului

Design reglabil cu greutate redusă

Designul cu greutate redusă al benzii de susţinere 
garantează o purtare confortabilă mai îndelungată 
fără a simţi presiune sau căldură.

Microfon cu anularea zgomotului

Microfonul reglabil și rotativ, cu anularea zgomotului 
permite preluarea clară a vocii dvs., fără zgomot 
ambiental.
SHM3550/10

Repere
Data apariţiei 2016-01-27

Versiune: 3.8.5

12 NC: 8670 000 84941
EAN: 87 12581 62617 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. 
sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
Design
• Stil de purtare: Bandă de susţinere

Sunet
• Sistem acustic: Semi-deschis
• diafragmă: Ferită
• Tip magnet: NdFeB
• Răspuns în frecvenţă: 20 - 20 000 Hz
• Impedanţă: 32 Ohm
• Putere maximă de intrare: 10 mW
• Cartuș microfon: 6 mm
• Sensibilitate: 98 dB
• Diametru difuzor: 32 mm
• Tip: Dinamic
• Sensibilitate microfon: -45+/-3 dB

Conectivitate
• Lungime cablu: 2m
• Conector: 2 x 3,5 mm
• Tip cablu: Aluminiu

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 13,5 x 16 x 3 cm
• Greutate: 0,05 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

19,5 x 22,2 x 5,7 cm
• Greutate brută: 0,1617 kg
• Greutate netă: 0,0865 kg
• Greutate proprie: 0,0752 kg
• EAN: 87 12581 62617 4
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie cu fereastră

Cutie exterioară
• Greutate brută: 1,158 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 22 x 21,3 x 24,5 cm
• Greutate netă: 0,519 kg
• Greutate proprie: 0,639 kg
• Număr de ambalaje: 6
• GTIN: 1 87 12581 62617 1
•
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