
 

 

Philips
Fülhorgos fejhallgató

fekete

SHS3200
Biztos illeszkedés

A rugalmas fülhorog minden fülhöz illeszkedik
Rendkívül kényelmes aktív használat esetén. Ez az ergonomikus fülhorgos fejhallgató 
nagyszerű zenei élményt nyújt a felhasználó számára.

Zene egyenesen a fülébe
• A basszuscső kihangsúlyozza a tiszta és valódi hangzást
• Élvezze az osztályelső termék optimális hangminőségét

Az Ön stílusához készült
• A 15 mm-es meghajtó hangszóró optimális kényelmet nyújt viseléséhez
• A 3 dimenziós rugalmas fülhorog garantálnak illeszkedik minden fülmérethez
• Az ergonomikus fejhallgató növeli a felhasználó kényelmét
• Az ellipszis alakú fülhorog nagyon kényelmes és tartós

Mindig készen áll
• Az 1,2 m hosszúságú kábel ideális a szabadtéri használathoz
• Kényelmesen a fülében marad mozgás közben
• A különlegesen tartós tervezés meghosszabbítja a termék élettartamát



 Basszuscső
Annak köszönhetően, hogy az akusztikusan hangolt 
légcsatorna felerősíti a basszushangokat, csodálatos 
és igazi zenei élményben lesz része.

Kiváló hangminőség
Akusztikailag finomított design és kiváló minőségű, 
osztályában legjobb hangteljesítmény.

15 mm-es meghajtó hangszóró
Elég kicsi, hogy tökéletesen illeszkedjen, de elég nagy 
a torzításmentes hanghoz - a 15 mm-es meghajtó 
ideális méretű az élvezetes zenehallgatáshoz.

3 dimenziós rugalmas lágy fülhorog
Ez a 3 dimenziós fülhorog rugalmas és lágy, így 
kényelmesen a helyén marad, miközben Ön mozgás 
közben zenét hallgat.

kényelmes kialakítás
A fejhallgató a fülének megfelelő formára lett 
tervezve, hogy kényelmesebb legyen, és hosszabban 
tudja viselni.

Ellipszis alakú fülhorog
A fülhorog kényelmesen egy helyben tartja a 
fülhallgatót és remekül szól. az a rész, mely érintkezik 
a füle hátsó részével, és a fejhallgatót a fülén tartja

1,2 m-es kábel
Ideális hosszúságú kábel, amely több szabadságot 
nyújt a felhasználó számára, aki eldöntheti, hol 
kívánja viselni az audioeszközt.

Aktív használatra tervezték
Akár fut, vagy aktív szabadidős tevékenységet végez, 
ez a fejhallgató mindig kényelmesen a fülében marad.

Extra tartós
Mivel a terméket intenzív használatra és erős 
anyagokból tervezték, bízhat benne, hogy 
különlegesen hosszú lesz az élettartama.
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Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

3,5 x 6,1 x 1,8 cm
• Tömeg: 0,0175 kg

Hangzás
• Akusztikus rendszer: nyitott
• Mágnes típusa: Neodímium
• Membrán: Mylar dóm
• Lengőtekercs: réz
• Frekvenciamenet: 20 - 20 000 Hz
• Impedancia: 16 ohm
• Maximális terhelhetőség: 15 mW
• Érzékenység: 100 dB
• Hangszóró átmérője: 15 mm
• Típus: Dinamikus

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: kettős-párhuzamos, 

szimmetrikus
• Kábelhosszúság: 1,2 m
• Csatlakozó: 3,5 mm
• Csatlakozó kivitele: krómbevonatú
• Kábel anyaga: OFC

Belső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 0,1782 kg

• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 
18,2 x 8,6 x 11 cm

• Nettó tömeg: 0,0525 kg
• Táratömeg: 0,1257 kg
• EAN: 87 12581 49767 5
• Fogyasztói csomagolások száma: 3

Külső karton
• Bruttó tömeg: 1,74 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

35,4 x 19,2 x 23,2 cm
• Nettó tömeg: 0,42 kg
• Táratömeg: 1,32 kg
• EAN: 87 12581 49768 2
• Fogyasztói csomagolások száma: 24

Méret csomagolással együtt
• Polcra helyezési mód: Függesztés
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

9,5 x 17 x 2,6 cm
• Bruttó tömeg: 0,0452 kg
• Nettó tömeg: 0,0175 kg
• Táratömeg: 0,0277 kg
• EAN: 87 12581 49766 8
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Bliszter
•
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