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Ασφαλής εφαρμογή

Το ευέλικτο κλιπ αυτιού προσαρμόζεται σε κάθε αυτί
Εξαιρετικά βολικά εργονομικά ακουστικά με κλιπ αυτιού, μεταφέρουν φανταστική, 
ποιοτική μουσική απευθείας στα αυτιά σας.

Μουσική στ' αφτιά σας
• Οδηγός μπάσων που αναδεικνύει τα χαμηλά μπάσα για καθαρό, ρεαλιστικό ήχο
• Απολαύστε βέλτιστη απόδοση στην κατηγορία τους & άριστη ποιότητα ήχου

Σχεδιασμένο να ταιριάζει σε σας και το στυλ σας
• Διάταξη οδήγησης ηχείου 15mm που βελτιώνει την άνεση όταν το φοράτε
• Το ευέλικτο 3D κλιπ αυτιού εγγυάται ασφαλή εφαρμογή για κάθε αυτί
• Ακουστικά με εργονομικό σχήμα που βελτιώνουν την άνεση του χρήστη
• Κλιπ αυτιού με περίγραμμα που αυξάνει την άνεση και τη σταθερότητα

Πάντα έτοιμα
• Το καλώδιο 1,2 μέτρων είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο
• Παραμένει άψογα στο αυτί σας ενώ εσείς κινείστε
• Εξαιρετικά ανθεκτική κατασκευή που παρατείνει τη διάρκεια ζωής



 Οδηγός μπάσων
Χάρη σε μια δίοδο αέρα με συντονισμένη 
ακουστική που ενισχύει τις συχνότητες των 
μπάσων, μπορείτε να απολαύσετε εκπληκτικά 
ρεαλιστικό ήχο.

Εξαιρετική ποιότητα ήχου
Σχεδιασμός για ηχητικό συντονισμό και διατάξεις 
οδήγησης για υψηλή απόδοση που εξασφαλίζουν 
την καλύτερη απόδοση ήχου στην κατηγορία 
τους.

Διάταξη ηχείου οδηγού 15 mm
Αρκετά μικρή για βέλτιστη άνεση όταν τη φοράτε 
και αρκετά μεγάλη για απόδοση καθαρού ήχου 
χωρίς παραμορφώσεις, η διάταξη οδήγησης 
ηχείου 15 mm αποτελεί ιδανικό μέγεθος για 
μεγαλύτερη απόλαυση όταν ακούτε.

Κλιπ αυτιού 3D Flex Soft
Αυτό το 3D κλιπ αυτιού είναι μαλακό και ευέλικτο, 
ώστε να παραμένει στη θέση του όταν κάνετε 
κάποια δραστηριότητα ή απολαμβάνετε τη 
μουσική σας ενώ κινείστε.

Άψογη εφαρμογή
Αυτά τα ακουστικά είναι σχεδιασμένα γύρω από 
το σχήμα των αφτιών σας, για μεγαλύτερη άνεση 
και απόλαυση όταν ακούτε για πολύ ώρα.

Κλιπ αυτιού με περίγραμμα
Το κλιπ αυτιού παραμένει στη θέση του πίσω από 
το αυτί σας ακόμα και όταν κινείστε, 
συγκρατώντας το ακουστικό με άνεση στη θέση 
του και παρέχοντας τέλειο ήχο. Συνδέεται στο 
πίσω μέρος των αυτιών σας και συγκρατεί τα 
ακουστικά στα αυτιά σας

Καλώδιο 1,2 μέτρων
Καλώδιο με ιδανικό μήκος για να έχετε την 
ελευθερία να τοποθετείτε τη συσκευή ήχου όπου 
θέλετε.

Σχεδιασμένο για δραστήρια χρήση
Μπορεί να τρέχετε, να κάνετε ποδηλασία ή κάποια 
άλλη δραστηριότητα, τα ακουστικά όμως 
παραμένουν στο αυτί σας.

Εξαιρετικά ανθεκτικό
Επειδή έχει σχεδιαστεί για να αντέχει τη σκληρή 
χρήση και καθώς είναι κατασκευασμένο από 
ανθεκτικά υλικά, μπορείτε να είστε σίγουροι για τη 
μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
SHS3200/10

Χαρακτηριστικά
Ημερομηνία έκδοσης 
2013-01-07

Έκδοση: 3.0.6

12 NC: 8670 000 55361
EAN: 87 12581 49766 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους 
αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com
Προδιαγραφές
Ακουστικά με άγκιστρο αυτιού
  

http://www.philips.com

