
 

 

Philips
Slúchadlá so svorkami na 
uši

Čierna

SHS3200
Bezpečné nasadenie

Flexibilná ušná spona pre všetky uši
Ultra komfortné pre aktívne používanie. Tieto ergonomické slúchadlá s ušnou sponou 
prinášajú fantastickú kvalitu reprodukcie hudby priamo do vašich uší.

Hudba pre vaše uši
• Basový otvor zdôrazňuje nízke tóny pre čistý a realistický zvuk
• Vychutnajte si najlepší výkon a optim. kvalitu zvuku

Vyrobený pre Vás a Váš životný štýl
• 15 mm reproduktor optimalizuje pohodlie nosenia
• 3D spona na ucho ponúka bezpečné uchytenie pri všetkých veľkostiach uší
• Ergonomicky tvarované slúchadlo vylepšuje pohodlie užívateľa
• Tvarovaná spona na ucho zvyšuje komfort pri nosení a stabilitu

Vždy pripravené
• 1,2 m kábel je ideálny na použitie vonku
• Pohodlne drží v uchu, keď ste v pohybe
• Extrémne odolná konštrukcia predlžuje životnosť výrobku



 Basový otvor
Vďaka akusticky naladenému vzduchovému kanálu, 
ktorý znásobuje basové tóny, si môžete vychutnať 
fantastický realizmus a skutočne pôsobivý zážitok z 
počúvania.

Dokonalá kvalita zvuku
Akusticky ladený dizajn a vysoká kvalita zabezpečujú 
prvotriedny výkon zvuku.

15 mm reproduktor
15 mm reproduktor je dostatočne malý na dokonalé 
prispôsobenie a dostatočne veľký na poskytovanie 
ostrého, neskresleného zvuku. Ideálna veľkosť 
zaručuje zážitok z počúvania.

Spona na ucho 3D Flex Soft
Táto 3D spona na uši je mäkká a ohybná, takže 
pohodlne drží na mieste pri vašej aktivite alebo 
počúvaní hudby pri pohybe.

Komfortné uchopenie
Toto slúchadlo je navrhnuté podľa tvaru ucha a 
poskytuje extra komfort a lepší zážitok počas 
dlhodobého počúvania.

Tvarovaná spona na ucho
Spona zostáva uchytená za vaším uchom, keď ste v 
pohybe, čím udržiava slúchadlo na správnom mieste 
a prináša skvelý zvuk. Je to časť, ktorá sa dotýka 
zadnej časti uší a udržiava slúchadlá na ušiach.

1,2-metrový kábel
Ideálna dĺžka kábla umožňuje umiestniť audio 
zariadenie na želané miesto.

Navrhnuté pre aktívne použitie
Či už vonku beháte, bicyklujete sa alebo inak trávite 
svoj voľný čas, toto slúchadlo bude pohodlne držať 
vo vašom uchu.

Extrémne odolné
Vďaka prevedeniu odolnému voči hrubému 
zaobchádzaniu a použitiu pevných materiálov si 
môžete byť istý mimoriadne dlhou životnosťou 
výrobku.
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Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 3,5 x 6,1 x 1,8 cm
• Hmotnosť: 0,0175 kg

Zvuk
• Akustický systém: otvorený
• Typ magnetu: Neodýmiová
• Membrána: Mylarová kupola
• Hlasová cievka: medený
• Frekvenčná odozva: 20 - 20 000 Hz
• Impedancia: 16 ohm
• Maximálny príkon: 15 mW
• Citlivosť: 100 dB
• Priemer reproduktora: 15 mm
• Typ: Dynamický

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: dvojité paralelné, symetrické
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm
• Vyhotovenie konektorov: pochrómované
• Typ kábla: OFC

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: 0,1782 kg

• Vnútorný kartón (D x Š x V): 18,2 x 8,6 x 11 cm
• Hmotnosť netto: 0,0525 kg
• Hmotnosť obalu: 0,1257 kg
• EAN: 87 12581 49767 5
• Počet užívateľských balení: 3

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 1,6 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 35,4 x 19,2 x 23,2 cm
• Hmotnosť netto: 0,4200 kg
• Hmotnosť obalu: 1,1800 kg
• EAN: 87 12581 49768 2
• Počet užívateľských balení: 24

Rozmery balenia
• Typ policového umiestnenia: Figurína
• Rozmery balenia (Š x V x H): 9,5 x 17 x 2,6 cm
• Hmotnosť brutto: 0,0452 kg
• Hmotnosť netto: 0,0175 kg
• Hmotnosť obalu: 0,0277 kg
• EAN: 87 12581 49766 8
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Figurína
•
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