
 

 

Philips
Kuulokkeet

15 mm:n elementit / avoin takaosa

Korvasanka

SHS3300BK
Lisäbassot

tehostavat äänentoistoa
Nauti upeista bassoäänistä mukavilla, tukevilla ja tehokkailla nappikuulokkeilla.

Musiikkia korvillesi
• Erinomainen ääni 27 millimetrin kaiutinelementillä
• Bass Beat -ilma-aukkojen kautta kiertävä ilma parantaa äänenlaatua
• Neodyymimagneetit parantavat bassoäänen laatua ja herkkyyttä

Sovitettu sinulle ja sinun elämäntyyliisi
• Korvatyynyt parantavat käyttömukavuutta ja bassotaajuuksien vastetta
• Muotoiltu korvasanka parantaa käyttömukavuutta ja vakautta
• Asymmetrinen kaapelointi pitää kaapelit pois tieltä

Aina valmiina
• 1,2 metrin johto sopii erinomaisesti ulkokäyttöön



 27 millimetrin kaiutinelementti
Miellyttävän pieni käytössä, mutta riittävän suuri 
terävän ja voimakkaan äänen tuottamiseen – 27 
mm:n kaiutinelementti on juuri sopivan kokoinen 
säröttömän kuuntelukokemuksen luomiseen.

Bass Beat -ilma-aukot
Bass Beat -ilma-aukkojen kautta kiertävä ilma 
parantaa äänenlaatua ja bassontoistoa.

Miellyttävät korvatyynyt
Näiden Philips-kuulokkeiden muotoillut ja 
huippumateriaalista valmistetut korvatyynyt sopivat 
täydellisesti korvaan. Ne vähentävät äänivuotoa ja 
parantavat bassoäänen toistoa. Korvatyynyt on 
muotoiltu siten, että ne sopivat täydellisesti korvan 
ympärille.

Muotoiltu korvasanka
Korvasanka pysyy paikoillaan korvan takana 
liikkeessäkin – kuuloke tuntuu mukavalta korvassa ja 
kuulostaa aina hyvältä.

Neodyymimagneetit
Neodyymi vahvistaa magneettikenttää, mikä parantaa 
puhekelan herkkyyttä, bassotoistoa ja äänenlaatua.

Asymmetrinen kaapelointi
Tämä ratkaisee yksinkertaisen tehokkaasti johtojen 
sotkeutumisongelman. Johtoja ei pidetä kaulalla vaan 
niskan takana.

1,2 m johto
Paras mahdollinen johtopituus. Soittimen voi sijoittaa 
vapaasti minne tahansa.
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Ääni
• Akustinen järjestelmä: avoin
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Tyyppi: Dynaamiset
• Puhekela: kupari
• Taajuusvaste: 12 - 22 000 Hz
• Herkkyys: 102 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 15 mm
• Enimmäisteho: 100 mW
• Impedanssi: 32 ohmia

Liitännät
• Johtotyyppi: kupari
• Johtoliitäntä: kaksi asymmetristä rinnakkaisliitintä
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liitin: 3,5 mm
• Liittimen pinnoitus: kultaus

Käyttömukavuus
• Käyttötyyli: Korvasanka

Muotoilu
• Väri: Musta

Pakkauksen mitat
• Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus

• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,5 x 17 x 2,6 cm
• Kokonaispaino: 0,0452 kg
• Nettopaino: 0,0175 kg
• Taara: 0,0277 kg
• EAN: 69 51613 99170 1

Ulompi pakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 24
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 35,4 x 19,2 x 23,2 cm
• Kokonaispaino: 1,74 kg
• Nettopaino: 0,42 kg
• Taara: 1,32 kg
• GTIN: 1 69 51613 99170 8

Sisäpakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Sisäpakkaus (P x L x K): 18,2 x 8,6 x 11 cm
• Kokonaispaino: 0,1782 kg
• Nettopaino: 0,0525 kg
• Taara: 0,1257 kg
• GTIN: 2 69 51613 99170 5

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 3,5 cm*1,8 cm*6,1 cm
• Paino: 0,0175 kg
•

Tekniset tiedot
Kuulokkeet
15 mm:n elementit / avoin takaosa Korvasanka
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