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Svorka na ucho

SHS3300BK
Výnimočné basy

pre silný zvuk
Vychutnajte si zvuk rytmických basov v slúchadlách s uchytením na uši navrhnutých pre 
komfort, stabilitu a výkon.

Hudba pre vaše uši
• 27 mm reproduktor poskytuje vysoký zvukový výkon
• Basové otvory umožňujú pohyb vzduchu pre dosiahnutie lepšieho zvuku
• Neodýmiové magnety zvyšujú výkon basov a citlivosť

Vyrobený pre Vás a Váš životný štýl
• Vank. do uší zvyšujú pohodlie pri nosení a vylepšujú basy
• Tvarovaná spona na ucho zvyšuje komfort pri nosení a stabilitu
• Vďaka asymetrickému prevedeniu kábel nezavadzia

Vždy pripravené
• 1,2 m kábel je ideálny na použitie vonku



 27 mm reproduktor
27 mm reproduktor je kompaktný, takže sa 
pohodlne nosí, ale zároveň dostatočne veľký na 
vytvorenie jasného a silného zvuku. Jeho dokonalá 
veľkosť zaručuje nerušený poslucháčsky zážitok.

Vetracie otvory Bass Beat
Basové otvory umožňujú pohyb vzduchu pre 
dosiahnutie lepšieho zvuku s bohatými basmi.

Komfortné vankúšiky do uší
Špeciálny tvar a luxusné materiály použité pri 
vankúšikoch na uši týchto slúchadiel Philips 
zabezpečujú dokonalé prispôsobenie a maximálne 
pohodlie. Zabraňujú úniku zvuku a vylepšujú aj výkon 
basov. Vankúšiky na uši sú tvarované tak, aby sa 
dokonale prispôsobili oblasti okolo ucha.

Tvarovaná spona na ucho
Spona zostáva uchytená za vaším uchom, keď ste v 
pohybe, čím udržiava slúchadlo na správnom mieste 
a prináša skvelý zvuk. Je to časť, ktorá sa dotýka 
zadnej časti uší a udržiava slúchadlá na ušiach.

Neodýmiové magnety
Zliatina je najlepší materiál pre vytváranie silnejšieho 
magnetického pola, čím sa zvyšuje citlivosť v hlasovej 
cievke, dosahuje sa lepšia odozvu basov a celkovo 
vyššia kvalita zvuku.

Asymetrický káblový systém
Toto jednoduché ale vysoko účinné riešenie 
zamotávania káblov je efektívne v tom, že umožňuje 
umiestniť kábel za krk a nie pod bradu.

1,2-metrový kábel
Ideálna dĺžka kábla umožňuje umiestniť audio 
zariadenie na želané miesto.
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Zvuk
• Akustický systém: otvorený
• Membrána: Mylarová kupola
• Typ magnetu: Neodýmiová
• Typ: Dynamický
• Hlasová cievka: Meď
• Frekvenčná odozva: 12 - 22 000 Hz
• Citlivosť: 102 dB
• Priemer reproduktora: 15 mm
• Maximálny príkon: 100 mW
• Impedancia: 32 ohm

Pripojiteľnosť
• Typ kábla: Meď
• Pripojenie kábla: dvojité paralelné, asymetrické
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm
• Vyhotovenie konektorov: pozlátené

Vybavenie a vlastnosti
• Štýl nosenia: Svorka na ucho

Dizajn
• Farba: Čierna

Rozmery balenia
• Typ balenia: Balenie blister
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1

• Typ policového umiestnenia: Obidve
• Rozmery balenia (Š x V x H): 9,5 x 17 x 2,6 cm
• Hmotnosť brutto: 0,0452 kg
• Hmotnosť netto: 0,0175 kg
• Hmotnosť obalu: 0,0277 kg
• EAN: 69 51613 99170 1

Vonkajší kartón
• Počet používateľských balení: 24
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 35,4 x 19,2 x 23,2 cm
• Hmotnosť brutto: 1,74 kg
• Hmotnosť netto: 0,42 kg
• Hmotnosť obalu: 1,32 kg
• GTIN: 1 69 51613 99170 8

Vnútorný kartón
• Počet používateľských balení: 3
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 18,2 x 8,6 x 11 cm
• Hmotnosť brutto: 0,1782 kg
• Hmotnosť netto: 0,0525 kg
• Hmotnosť obalu: 0,1257 kg
• GTIN: 2 69 51613 99170 5

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 3,5 cm x 1,8 cm x 

6,1 cm
• Hmotnosť: 0,0175 kg
•
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