
 

 

„Philips“
Ausinės

15 mm garsiakalbiai / atvira 

nugarėlė

Ausinių užkabinimas

SHS3300BK
Papildomi žemieji dažniai

galingam garsui
Mėgaukitės patogių, stabilių ir puikiai veikiančių ausinių su spaustukais atkuriamais 
žemaisiais dažniais.

Muzika jūsų ausims
• 27 mm garsiakalbiai – stulbinamos techninės savybės
• „Bass Beat“ angos leidžia išeiti orui, todėl pagerėja garso kokybė
• Neodimio magnetai sustiprina žemuosius dažnius ir jautrumą

Sukurtos taip, kad tiktų jums ir jūsų gyvenimo būdui
• Ausų pagalvėlės padidina dėvėjimo komfortą ir žemųjų dažnių charakteristikas
• Ausies formą atitinkantys ausų lankeliai padidina komfortą dėvint
• Asimetriškas laidas jums netrukdys

Visada parengtos keliui
• 1,2 m laidas, idealiai tinkantis naudoti lauke



 27 mm garsiakalbių pagrindiniai 
įrenginiai
Kompaktiškos, kad būtų patogu dėvėti, tačiau 
pakankamai didelės, kad galėtumėte mėgautis švariu, 
galingu garsu – 27 mm garsiakalbių dydis yra pats 
tinkamiausias, kad galėtumėte klausytis neiškraipyto 
garso.

„Bass Beat“ angos
„Bass Beat“ angos leidžia išeiti orui, todėl pagerėja 
garso kokybė ir girdimi sodrūs žemieji dažniai.

Patogios ausų pagalvėlės
Speciali forma ir kokybiškos medžiagos, iš kurių 
gaminamos ausų pagalvėlės, užtikrina maksimalų 
komfortą dėvint. Jos gerai izoliuoja garsą ir sustiprina 
žemųjų dažnių charakteristikas. Dėl ausų pagalvėlių 
formos ausinės gerai priglunda prie žmogaus ausies.

Ausies formą atitinkantis ausies lankelis
Ausų lankeliai išlieka už ausų net jums judant, todėl 
su jomis bus patogu ir galėsite mėgautis garsu. 
Lankelis priglunda prie užpakalinės ausies kaušelio 
dalies ir tvirtai laiko ausines ant ausų

Neodimio magnetai
„Neodymium“ – geriausia medžiaga stipriam 
magnetiniam laukui sukurti, kad būtų gautas didesnis 
balso vijos jautrumas, geresnė žemųjų dažnių reakcija 
ir apskritai aukštesnė garso kokybė.

Asimetrinė laidų sistema
Paprastas, bet itin veiksmingas sprendimas, kad laidas 
jums netrukdytų – laidas, kabantis už kaklo, o ne po 
smakru.

1,2 m laidas
Idealus laido ilgis, kad galėtumėte laisvai dėti garso 
prietaisą ten, kur norite.
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Garsas
• Akustinė sistema: atvir.
• Diafragma: „Mylar“ kupolas
• Magnetinio tipo: „Neodymium“
• Tipas: Dinaminis
• Garsinė ritė: varinė
• Dažninė charakteristika: 12 – 22 000 Hz
• Jautrumas: 102 dB
• Garsiakalbio skersmuo: 15 mm
• Didžiausia įvesties galia: 100 mW
• Pilnutinė varža: 32 omų

Prijungimo galimybė
• Laido tipas: varinė
• Laido jungtis: Dvi lygiagrečiosios, asimetrinės
• Kabelio ilgis: 1,2 m
• Jungtis: 3,5 mm
• Jungties danga: auksas

Patogumas
• Dėvėjimo stilius: Ausinių užkabinimas

Konstrukcija
• Spalva: Juoda

Pakavimo matmenys
• Pakuotės tipas: Iškilimas
• Pridedamų gaminių skaičius: 1

• Išdėstymo tipas: Abu
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

9,5 x 17 x 2,6 cm
• Bendras svoris: 0,0452 kg
• Grynasis svoris: 0,0175 kg
• Pakuotės svoris: 0,0277 kg
• EAN: 69 51613 99170 1

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
• Outer carton (L x W x H): 35,4 x 19,2 x 23,2 cm
• Bendras svoris: 1,74 kg
• Grynasis svoris: 0,42 kg
• Pakuotės svoris: 1,32 kg
• GTIN: 1 69 51613 99170 8

Vidinė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Inner carton (L x W x H): 18,2 x 8,6 x 11 cm
• Bendras svoris: 0,1782 kg
• Grynasis svoris: 0,0525 kg
• Pakuotės svoris: 0,1257 kg
• GTIN: 2 69 51613 99170 5

Matmenys
• Gaminio matmenys (P x A x G): 3,5 cm x 1,8 cm x 

6,1 cm
• Svoris: 0,0175 kg
•

Specifikacijos
Ausinės
15 mm garsiakalbiai / atvira nugarėlė Ausinių užkabinimas
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