
 

 

Philips
Căști

Difuzoare de 15 mm/tip închis
Suport pentru ureche

SHS3300BK
Extra Bass

pentru un sunet puternic
Bucuraţi-vă de basul puternic al acestor căşti cu suport pentru urechi care sunt create 
pentru a vă oferi confort, stabilitate şi performanţă.

Muzică pentru plăcerea dumneavoastră
• Difuzoarele de 27 de mm oferă o performanţă sonoră deosebită
• Fantele Bass Beat permit obţinerea unui sunet de calitate
• Magneţii din neodim sporesc performanţa basului și sensibilitatea

Conceput pentru dumneavoastră și stilul dumneavoastră de viaţă
• Pernuţele pentru căști cresc confortul la purtare și răspunsul basului
• Suport ergonomic pentru confort și stabilitate
• Sistemul asimetric de cabluri simplifică utilizarea cablului

Mereu pregătit
• Cablu de 1,2 m, ideal pentru utilizare în exterior



 Difuzoare de 27 mm
Compact, pentru a fi purtat cu ușurinţă, dar suficient 
de mare pentru a oferi un sunet puternic și limpede, 
difuzorul de 27 de mm are dimensiunea perfectă 
pentru o audiţie fără distorsiuni.

Orificii Bass Beat
Fantele Bass Beat permit obţinerea unui sunet de 
calitate, cu bas profund.

Pernuţe confortabile pentru căști
Forma specială și materialele deosebite utilizate 
pentru pernuţele acestor căști Philips asigură o 
potrivire perfectă pentru confort maxim. Împiedică 
pierderile audio și cresc calitatea tonurilor de bas. 
Pernuţele pentru căști sunt create într-o formă ce se 
potrivește perfect zonei din jurul urechii.

Suport ergonomic pentru ureche
Suportul rămâne fixat în spatele urechii chiar și când 
vă mișcaţi, păstrând căștile la locul lor, pentru a vă 
permite continuarea audiţiei. este partea fixată în 
spatele urechii, care menţine căștile pe urechi

Magneţi din neodim
Neodimul este cel mai bun material pentru 
producerea unui câmp magnetic puternic, facilitând 
obţinerea unei sensibilităţi mai ridicate a bobinei 
acustice, unui răspuns de bas îmbunătăţit și unei 
calităţi generale mai bune a sunetului.

Sistem de cabluri asimetric
Această soluţie simplă și eficientă elimină problemele 
ridicate de încurcarea cablului, permiţându-vă să 
plasaţi cablul în spate.

Cablu de 1,2 m
Cablul care vă permite să purtaţi playerul așa cum 
doriţi.
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Sunet
• Sistem acustic: deschis
• Diafragmă: Dom din mylar
• Tip magnet: Neodim
• Tip: Dinamic
• Bobină: cupru
• Răspuns în frecvenţă: 12 - 22 000 Hz
• Sensibilitate: 102 dB
• Diametru difuzor: 15 mm
• Putere maximă de intrare: 100 mW
• Impedanţă: 32 ohm

Conectivitate
• Tip cablu: cupru
• Conexiune prin cablu: dublă-paralelă, asimetrică
• Lungime cablu: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Finisaj conector: placat cu aur

Confort
• Stil de purtare: Suport pentru ureche

Design
• Culoare: Negru

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Număr de produse incluse: 1

• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 9,5 x 17 x 2,6 cm
• Greutate brută: 0,0452 kg
• Greutate netă: 0,0175 kg
• Greutate proprie: 0,0277 kg
• EAN: 69 51613 99170 1

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 24
• Cutie exterioară (L x L x Î): 35,4 x 19,2 x 23,2 cm
• Greutate brută: 1,74 kg
• Greutate netă: 0,42 kg
• Greutate proprie: 1,32 kg
• GTIN: 1 69 51613 99170 8

Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 3
• Cutie interioară (L x L x Î): 18,2 x 8,6 x 11 cm
• Greutate brută: 0,1782 kg
• Greutate netă: 0,0525 kg
• Greutate proprie: 0,1257 kg
• GTIN: 2 69 51613 99170 5

Dimensiuni
• Dimensiunile produsului (l x A x H): 3,5 cm*1,8 

cm*6,1 cm
• Greutate: 0,0175 kg
•
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