
 

 

Philips
Căști cu suport pentru 
urechi

SHS3200
Potrivire sigură

Suport flexibil universal
Ultra-confortabile, pentru persoane active, aceste căşti cu suport ergonomic conferă o 
reproducere a muzicii de înaltă calitate.

Muzică pentru plăcerea dumneavoastră
• Tubul acustic de bas accentuează tonurile joase
• Savuraţi performanţa maximă și calitatea optimă a sunetului

Conceput pentru dumneavoastră și stilul dumneavoastră de viaţă
• Difuzor de 15 mm pentru confort optim
• Suport flexibil 3D, pentru adaptare perfectă la orice ureche
• Căștile ergonomice sporesc confortul utilizatorului
• Suport ergonomic pentru confort și stabilitate

Mereu pregătit
• Cablu de1,2 m, ideal pentru utilizare în exterior
• Stabilă și confortabilă chiar și când vă aflaţi în mișcare
• Construcţia extrem de robustă crește durata de viaţă a căștii



 Bass Pipe
Acest canal acustic suplimentar amplifică basul, 
permiţându-vă să vă bucuraţi de un realism unic.

Sunet de înaltă calitate
Designul destinat performanţei acustice și 
difuzoarele de înaltă calitate asigură performanţe 
audio de vârf.

Difuzor de 15 mm
Suficient de mic pentru a vă oferi un confort optim și 
suficient de mare pentru a reda sunete clare, fără 
distorsiuni, acest difuzor de 15 mm are dimensiunile 
ideale.

Suport flexibil 3D
Acest suport 3D este ușor și flexibil, rămânând stabil 
și confortabil, chiar și în deplasare

Ergonomic
Aceste căști sunt concepute ţinând seama de forma 
urechii și vă oferă un confort suplimentar pentru 
audiţiile îndelungate.

Suport ergonomic pentru ureche
Suportul rămâne fixat în spatele urechii chiar și când 
vă mișcaţi, păstrând căștile la locul lor, pentru a vă 
permite continuarea audiţiei. este partea fixată în 
spatele urechii, care menţine căștile pe urechi

Cablu de 1,2 m
Cablul care vă permite să purtaţi playerul așa cum 
doriţi.

Creată pentru persoane active
Fie că alergaţi, pedalaţi sau îndepliniţi o altă activitate, 
aceste căști rămân în aceeași poziţie confortabilă

Foarte rezistentă
Destinată utilizării în condiţii grele și fabricată din 
materiale rezistente, această cască va avea o durată 
de utilizare îndelungată.
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Sunet
• Sistem acustic: Desch.
• Tip magnet: Neodim
• diafragmă: dom mylar
• Bobină: Aluminiu
• Răspuns în frecvenţă: 20 - 20000 Hz Hz
• Impedanţă: 16 Ohm
• Putere maximă de intrare: 15 mW
• Sensibilitate: 100 dB
• Diametru difuzor: 15 mm
• Tip: Dinamic

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

Cutie interioară
• Greutate brută: 0,195 kg
• Cutie interioară (L x L x Î): 17,9 x 8,7 x 11 cm

• Greutate netă: 0,054 kg
• Greutate proprie: 0,141 kg
• EAN: 87 12581 49767 5
• Număr de ambalaje: 3

Cutie exterioară
• Greutate brută: 1,931 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 38 x 19,6 x 25 cm
• Greutate netă: 0,432 kg
• Greutate proprie: 1.499 kg
• EAN: 87 12581 49768 2
• Număr de ambalaje: 24

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 9,5 x 17 x 2,6 cm
• Greutate brută: 0,045 kg
• Greutate netă: 0,018 kg
• Greutate proprie: 0,027 kg
• EAN: 87 12581 49766 8
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
•
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