
 

 

Philips
Austiņas

15 mm skaļruņi/atv. konstr.
Aizauss cilpiņa

SHS3300BK
Papildu zemās frekvences skaņa

spēcīgai skaņai
Baudiet šo komfortam, stabilitātei un lieliskai veiktspējai radīto austiņu basu skanējumu.

Mūzika jūsu gaumei
• 27 mm skaļrunis nodrošina lielisku skaņas baudījumu
• Zemās frekvences skaņas atveres nodrošina gaisa plūsmu, kas uzlabo skanējumu
• Neodīma magnēti uzlabo zem.fr. skaņu un jutību

Radītas, lai atbilstu jums un jūsu dzīvesveidam
• Ausu polsteri uzlabo lietošanas komfortu un zemās frekvences skaņas atdevi
• Pielāgojamas aizauss cilpiņas palielina valkāšanas komfortu un stabilitāti
• Asimetriskais kabelis neļauj kabelim sapīties

Vienmēr gatavas ceļam
• 1,2 m vads ideāli piemērots lietošanai ārpus mājas



 27 mm skaļrunis
Kompaktais 27 mm skaļrunis ir ērti lietojams un 
pietiekami liels, lai sniegtu dzidru un jaudīgu skaņu, 
nodrošinot ideālu klausīšanos.

Zemās frekvences skaņas atveres
Zemās frekvences skaņas atveres nodrošina gaisa 
plūsmu, kas uzlabo skanējumu ar dziļu, bagātīgu 
zemās frekvences skaņu.

Komfortabli ausu polsteri
Šo Philips austiņu polsteru īpašā forma un luksusa 
materiāls nodrošina perfektu atbilstību un maksimālu 
komfortu. Tie novērš audio zudumu un pastiprina arī 
zemās frekvences skaņas sniegumu. Ausu polsteriem 
ir tāda forma, kas precīzi pielāgojas zonai ap ausīm.

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.

Neodīma magnēti
Neodīms ir labākais materiāls, kāds veido spēcīgu 
magnētisko lauku un nodrošina lielāku balss tinuma 
jutību, labāku zemās frekvences skaņas reakciju un 
augstāku vispārējo skaņas kvalitāti.

Asimetriski veidota kabeļu sistēma
Šis vienkāršais, tomēr ļoti efektīvais risinājums, kas 
novērš kabeļu sapīšanos, patiešām darbojas, un jūs 
varat ļaut kabelim karāties pāri plecam, nevis visu 
laiku raudzīties, lai tas būtu tepat, zem zoda.

1,2 m vads
Ideāls vada garums sniedz jums brīvību ņemt audio 
ierīci sev līdzi, kur vien vēlaties.
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Skaņa
• Akustiskā sistēma: atvērt
• Membrāna: Milāra kupols
• Magnēta veids: Neodīms
• Tips: Dinamisks
• Skaļruņa spole: varš
• Frekvences reakcija: 12–22 000 Hz
• Jutība: 102 dB
• Skaļruņa diametrs: 15 mm
• Maksimālā ieejas jauda: 100 mW
• Pilnā pretestība: 32 omi

Savienojamība
• Vada tips: varš
• Vada savienojums: divi paralēli, asimetriski
• Vada garums: 1,2 m
• Savienotājs: 3,5 mm
• Savienotāja apdare: apzeltīts

Lietošanas komforts
• Lietošanas stils: Aizauss cilpiņa

Dizains
• Krāsa: Melna

Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma veids: Kabata
• Iekļauto produktu skaits: 1

• Plauktā novietošanas veids: Abi
• 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: 69 51613 99170 1

Ārējā kartona kaste
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
• Outer carton (L x W x H): 35,4 x 19,2 x 23,2 cm
• Bruto svars: 1,74 kg
• Neto svars: 0,42 kg
• Taras svars: 1,32 kg
• GTIN: 1 69 51613 99170 8

Iekšējā kartona kaste
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
• Inner carton (L x W x H): 18,2 x 8,6 x 11 cm
• Bruto svars: 0,1782 kg
• Neto svars: 0,0525 kg
• Taras svars: 0,1257 kg
• GTIN: 2 69 51613 99170 5

Izmēri
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 

3,5 cm*1,8 cm*6,1 cm
• Svars: 0,0175 kg
•

Specifikācijas
Austiņas
15 mm skaļruņi/atv. konstr. Aizauss cilpiņa
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