
 

 

Philips
Sluchátka

15mm reproduktory / otevřená

Držák za uši

SHS3300BK
Mimořádné basy

pro silný zvuk
Vychutnejte si zvuk systému Bass Beat skládacích sluchátek určených pro pohodlí, stabilitu 
a výkon.

Hudba pro vaše uši
• 27mm vinutí reproduktoru zaručuje skvělý zvuk
• Otvory se systémem Bass Beat umožňují pohyb vzduchu a zlepšují zvuk
• Neodymové magnety zlepšují výkon basů a citlivost

Stvořeno pro vás a váš životní styl
• Polstrování zvyšuje pohodlí a odezvu basů
• Anatomický držák za uši zvyšuje pohodlí při nošení a stabilitu
• Asymetrický kabel nepřekáží

Vždy připraveno k provozu
• 1,2 m dlouhý kabel je ideální pro venkovní použití



 27mm vinutí reproduktoru
27mm vinutí reproduktoru je kompaktní pro 
pohodlné nošení, a přesto dost velké pro jasný, silný 
zvuk. Má tu pravou velikost pro nezkreslený poslech.

Otvory se systému Bass Beat
Otvory se systémem Bass Beat umožňují pohyb 
vzduchu a zlepšují zvuk s hlubokými basy.

Komfortní polstrování náušníků
Zvláštní tvar a luxusní polstrovací materiál náušníků 
těchto sluchátek Philips zaručují dokonalé uchycení a 
maximální pohodlí. Zabraňují úniku zvuku a zlepšují i 
výkon basů. Tvar náušníků dokonale odpovídá 
lidskému uchu.

Anatomický držák za uši
Držák za uši drží za uchem i během pohybu a 
pohodlně drží sluchátka na místě, kde je zvuk 
nejlepší. Je součástí dotýkající se zadní části ucha a 
proto drží sluchátka na uších

Neodymové magnety
Neodym je nejlepší materiál pro vytvoření silného 
magnetického pole pro větší citlivost vinutí 
reproduktoru, lepší odezvu basů a celkově vyšší 
kvalitu zvuku.

Asymetrický kabelový systém
Toto jednoduché, ale velmi účinné řešení zamezující 
zaplétání kabelů spočívá ve vedení kabelů za krkem, 
nikoli pod bradou.

1,2m kabel
Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete 
dát, kam budete chtít.
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Zvuk
• Akustický systém: otevřený
• Membrána: mylarová kopule
• Typ magnetu: Neodymový
• Typ: Dynamický
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: měď
• Kmitočtová charakteristika: 12 - 22 000 Hz
• Citlivost: 102 dB
• Průměr reproduktoru: 15 mm
• Maximální příkon: 100 mW
• Impedance: 32 ohm

Možnosti připojení
• Typ kabelu: měď
• Kabelové propojení: dvojité – paralelní, 

asymetrické
• Délka kabelu: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm
• Povrchová úprava konektoru: pozlacený

Pohodlí
• Způsob nošení: Držák za uši

Design
• Barva: Černá

Rozměry balení
• Typ balení: Plastikový obal

• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ umístění poličky: Obojí
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 17 x 2,6 cm
• Hrubá hmotnost: 0,0452 kg
• Čistá hmotnost: 0,0175 kg
• Hmotnost obalu: 0,0277 kg
• EAN: 69 51613 99170 1

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 24
• Vnější obal (D x Š x V): 35,4 x 19,2 x 23,2 cm
• Hrubá hmotnost: 1,74 kg
• Čistá hmotnost: 0,42 kg
• Hmotnost obalu: 1,32 kg
• GTIN: 1 69 51613 99170 8

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Vnitřní obal (D x Š x V): 18,2 x 8,6 x 11 cm
• Hrubá hmotnost: 0,1782 kg
• Čistá hmotnost: 0,0525 kg
• Hmotnost obalu: 0,1257 kg
• GTIN: 2 69 51613 99170 5

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 3,5 x 1,8 x 6,1 cm
• Hmotnost: 0,0175 kg
•

Specifikace
Sluchátka
15mm reproduktory / otevřená Držák za uši
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