
 

 

Philips
Căști cu suport pentru 
urechi

SHQ3000
Reglat pentru sport

cu potrivire reglabilă
Construite din materiale hidroizolante combinate cu un agent antibacterian care 
contribuie la distrugerea germenilor, aceste căşti au fost proiectate pentru pasionaţii de 
fitness

Inovaţii pentru sportivi
• Suporturi personalizabile pentru urechi
• Pernuţe de silicon foarte mari vi se potrivesc confortabil în urechi
• Cablu de1,2 m, ideal pentru utilizare în exterior

Creată pentru persoane active
• Lavabil
• Rezistent la transpiraţie
• clemă cablu

Vă energizează
• Sunet stereo cu bas vioi - energie pentru exerciţiile dvs. fizice
• Căști Sound Isolation pentru a minimiza zgomotul din mediu



 Lavabil

Construite din materiale hidroizolante care vă 
permit să spălaţi căștile sub robinet

Rezistent la transpiraţie

Concepute cu o etanșare rezistentă la apă 
pentru a vă proteja căștile împotriva 
deteriorării cauzate de transpiraţie

Suporturi personalizabile pentru urechi

Suporturi personalizabile pentru urechi pentru 
o potrivire optimizată - concepute pentru 
sport

Sunet stereo cu bas vioi
Acustică reglată fin pentru a îmbunătăţi 
experienţa activităţilor sportive - energie 
pentru exerciţiile dvs. fizice

Pernuţe de silicon foarte mari, de 3 
dimensiuni

Cele 3 dimensiuni de pernuţe de silicon foarte 
moi vi se potrivesc confortabil în urechi, fără a 
trebui să le presaţi pentru a bloca zgomotul 
nedorit

clemă cablu

Clema ajută la fixarea sigură a cablului

Sound Isolation

Cu izolarea sunetului, veţi auzi și veţi savura 
mai multe detalii ale melodiilor la un volum mai 
redus decât este posibil cu căștile uzuale. Pe 
baza înţelegerii extinse a anatomiei canalului 
auditiv uman, designul acustic în unghi al 
căștilor cu izolarea sunetului creează o 
etanșare perfectă între sursa sunetului 
ambiental și canalul auricular, eliminând astfel 
zgomotul nedorit de fundal și oferind sunetul 
direct în urechile dvs. Chiar și la o setare medie 
a volumului, puteţi percepe detaliile melodiilor 
fără distragerea cauzată de zgomotele din 
mediu. Manșoanele căștilor sunt disponibile în 
trei mărimi pentru a oferi potrivirea perfectă.

Cablu de 1,2 m
Cablul care vă permite să purtaţi playerul așa 
cum doriţi.
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Sunet
• diafragmă: Dom mylar
• Răspuns în frecvenţă: 15 - 22 000 Hz
• Impedanţă: 16 Ohm
• Tip magnet: Neodim
• Putere maximă de intrare: 20 mW
• Sensibilitate: 102 dB
• Diametru difuzor: 9 mm
• Tip: Dinamic
• Bobină: CCAW

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: Paralelă dublă, simetrică
• Lungime cablu: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm stereo
• Finisaj conector: Placat cu aur
• Tip cablu: OFC

Accesorii
• Carcasă de transport

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 9,5 x 17,5 x 5 cm

• Greutate netă: 0,0323 kg
• Greutate brută: 0,0991 kg
• Greutate proprie: 0,0668 kg
• EAN: 87 12581 53142 3
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 68 x 20,5 x 26 cm
• Greutate netă: 0,7752 kg
• Greutate brută: 3,7164 kg
• Greutate proprie: 2,9412 kg
• EAN: 87 12581 53239 0
• Număr de ambalaje: 24

Cutie interioară
• Cutie interioară (L x L x Î): 19 x 16,5 x 11 cm
• Greutate netă: 0,0969 kg
• Greutate brută: 0,3833 kg
• Greutate proprie: 0,2864 kg
• EAN: 87 12581 53238 3
• Număr de ambalaje: 3
•
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