
 

 

Philips
Hi-Fi stereo austiņas

Ar galvas stīpu
Melna

SHP3000
Dinamiska zemās frekvences 

skaņa, ērta valkāšana
Viegla konstrukcija ar jaudīgiem 40 mm neodīma skaļruņiem; automātiski regulējami ausu 
polsteri un ventilējami perforēti polsteri – SHP3000 neapšaubāmi ir vislabākās austiņas 
lietošanai telpās.

Ideāla klausīšanās pieredze
• Akustiski noregulēti 40 mm skaļruņi detalizētai, balansētai skaņai
• Uz auss liekama konstrukcija nodrošina lielisku skaņas izolāciju

Ērtas ilgstošai lietošanai
• Automātiski pielāgojami ausu polsteri komfortablai valkāšanai
• Elpojoši polsteri, lai izvadītu situmu

Lietošanas komforts
• 3 m vads sniedz kustību brīvību lietošanai iekštelpās
• Vienpusējs vads novērš sapīšanos
• Ietverts 3,6-6,3 mm adapteris



 Akustiski noregulētas

Akustiski noregulēti 40 mm skaļruņi detalizētai, 
balansētai skaņai

Izcila skaņas izolācija

Uz auss liekama konstrukcija nodrošina lielisku 
skaņas izolāciju

3 m vads kustību brīvībai
3 m vads sniedz kustību brīvību lietošanai iekštelpās

Automātiski pielāgojami ausu polsteri

Philips austiņu automātiski pielāgojami ausu polsteri 
ir paredzēti ergonomiski pielāgotai valkāšanai un 
lieliskas skaņas baudīšanai. Tie automātiski pielāgojas 
galvas formai, neradot spiedienu.
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Skaņa
• Akustiskā sistēma: Daļēji atvērta
• Frekvences reakcija: 20–20 000 Hz
• Magnēta veids: Neodīms
• Jutība: 104 dB
• Skaļruņa diametrs: 40 mm
• Maksimālā ieejas jauda: 100 mW
• Pilnā pretestība: 32 omi

Savienojamība
• Vada garums: 3 m
• Savienotāja apdare: hromēts
• Vada savienojums: vienpusējs

Iesaiņojuma izmēri
• EAN: 69 23410 71646 7
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

19,5 x 22,5 x 8,5 cm
• Bruto svars: 0,321 kg
• Neto svars: 0,194 kg
• Taras svars: 0,127 kg
• Plauktā novietošanas veids: Abi

Ārējā kartona kaste
• GTIN: 1 69 23410 71646 4
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
• Bruto svars: 1,26 kg
• Outer carton (L x W x H): 27 x 20,8 x 25 cm
• Neto svars: 0,582 kg
• Taras svars: 0,678 kg

Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

16,5 x 18,8 x 7,9 cm
• Svars: 0,188 kg
•
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