
 

 

Philips
Austiņas ar aizauss cilpiņām

Melns

SHS3200
Droša lietošana

Elastīgas aizauss cilpiņas ir piemērots visām ausīm
Īpaši piemērotas aktīvai lietošanai — šīs ergonomiskās austiņas ar aizauss cilpiņām sniedz 
lielisku skaņas kvalitāti tieši jūsu ausīs.

Mūzika jūsu gaumei
• Zemās frekvences skaņas kanāls akcentē zemo toņu skanējumu, nodrošinot dzidru, reālistisku 

skaņu
• Izbaudiet labāko sniegumu klasē un optimālu skaņas kvalitāti

Radītas, lai atbilstu jums un jūsu dzīvesveidam
• 15 mm skaļrunis uzlabo lietošanas komfortu
• 3D elastīgās aizauss cilpiņas piemērotas dažāda lieluma ausīm
• Ergonomiskas formas austiņas uzlabo lietotāja komfortu
• Pielāgojamas aizauss cilpiņas palielina valkāšanas komfortu un stabilitāti

Vienmēr gatavas ceļam
• 1,2 m vads ideāli piemērots lietošanai ārpus mājas
• Pārvietošanās laikā komfortabli turas pie auss
• Īpaši izturīga konstrukcija paildzina produkta kalpošanas laiku



 Zemās frekvences skaņas kanāls
Ar akustiski noregulēto gaisa kanālu, kas pastiprina 
zemās frekvences toņus, varat izbaudīt fantastisku 
realitātes un klātbūtnes sajūtu.

Lieliska skaņas kvalitāte
Akustiski pielāgota konstrukcija un augstas kvalitātes 
skaļruņi nodrošina labāko audio sniegumu klasē.

15 mm skaļrunis
Kompaktais 15 mm skaļrunis nodrošina lielisku 
klausīšanās baudījumu. Tas ir pietiekami mazs, lai 
būtu ērti lietojams, un pietiekami liels, lai sniegtu 
dzidru skaņu bez kropļojumiem.

3D Flex mīkstās aizauss cilpiņas
Šīs 3D aizauss cilpiņas ir gan mīkstas, gan elastīgas, 
tādēļ tas nepārvietojas, veicot sporta aktivitātes vai 
klausoties mūziku pārvietošanās laikā.

Komfortabla valkāšana
Šīs austiņas ir veidotas, ievērojot auss formu, kas 
sniedz papildus komfortu un vairāk baudas, ilgstoši 
klausoties mūziku.

Konturēts aizauss stiprinājums
Aizauss cilpiņas paliek pie auss, pat ja pārvietojieties, 
komfortabli fiksējot austiņas tām paredzētajā vietā un 
nodrošinot lielisku skaņu. Aizauss cilpiņas ir 
elements, kas atrodas aiz auss un notur austiņas pie 
auss.

1,2 m vads
Ideāls vada garums sniedz jums brīvību ņemt audio 
ierīci sev līdzi, kur vien vēlaties.

Izstrādātas aktīvai lietošanai
Neatkarīgi no tā, vai skrienat, braucat ar velosipēdu 
vai aktīvi atpūšaties, šīs austiņas vienmēr paliks pie 
jūsu auss.

Īpaši izturīgs
Tā kā šīs austiņas ir izstrādātas intensīvas lietošanas 
apstākļiem un ir pagatavotas no izturīgiem 
materiāliem, to kalpošanas laiks ir īpaši ilgs.
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Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

3,5 x 6,1 x 1,8 cm
• Svars: 0,0175 kg

Skaņa
• Akustiskā sistēma: atvērt
• Magnēta veids: Neodīms
• Membrāna: Milāra kupols
• Skaļruņa spole: varš
• Frekvences reakcija: 20–20 000 Hz
• Pilnā pretestība: 16 omi
• Maksimālā ieejas jauda: 15 mW
• Jutība: 100 dB
• Skaļruņa diametrs: 15 mm
• Tips: Dinamisks

Savienojamība
• Vada savienojums: divi paralēli, simetriski
• Vada garums: 1,2 m
• Savienotājs: 3,5 mm
• Savienotāja apdare: hromēts
• Vada tips: OFC

Iekšējā kartona kaste
• Bruto svars: 0,1782 kg
• Inner carton (L x W x H): 18,2 x 8,6 x 11 cm
• Neto svars: 0,0525 kg
• Taras svars: 0,1257 kg
• EAN: 87 12581 49767 5
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3

Ārējā kartona kaste
• Bruto svars: 1,74 kg
• Outer carton (L x W x H): 35,4 x 19,2 x 23,2 cm
• Neto svars: 0,42 kg
• Taras svars: 1,32 kg
• EAN: 87 12581 49768 2
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24

Iesaiņojuma izmēri
• Plauktā novietošanas veids: Iekarināma
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 9,5 x 17 x 2,6 cm
• Bruto svars: 0,0452 kg
• Neto svars: 0,0175 kg
• Taras svars: 0,0277 kg
• EAN: 87 12581 49766 8
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: Kabata
•
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