Philips
Слушалки

15 мм мембрани/отворен гръб
Скоба за ухо

SHS3300WT

По-богати баси
за мощен звук
Чуйте възпроизвеждането на басите със слушалките с щипка за ухо, които са
конструирани за удобство, надеждност и ефективност.
Музика за вашите уши
• 27 мм мембрана осигурява звук с изключително качество
• Ритъм-бас рефлекторите подпомагат движението на въздуха за по-добър звук
• Неодимовите магнити подобряват басите и чувствителността
Създадени да отговарят на вашите изисквания и начин на живот
• Възглавничките за уши повишават удобството и характеристиките на басите
• Очертаната скоба за ушите осигурява удобство при носене и стабилност
• Асиметричният кабел отстранява кабела от пътя ви
Винаги готови
• Кабел с дължина 1,2 м, идеален за използване на открито
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Слушалки

15 мм мембрани/отворен гръб Скоба за ухо

Спецификации
Звук

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Акустична система: отворена
Диафрагма: Миларова куполна
Тип магнит: Неодимов
Тип: Динамичен
Звукова намотка: медна
Честотен обхват: 12 - 22 000 Hz
Чувствителност: 102 dB
Диаметър на високоговорителя: 15 мм
Максимална входяща мощност: 100 mW
Импеданс: 32 ома

Възможности за свързване

•
•
•
•
•

Вид кабел: медна
Кабелна връзка: двойно паралелни, асиметрични
Дължина на кабела: 1,2 м
Съединител: 3,5 мм
Покритие на съединителя: със златно покритие

Комфорт

• Начин на носене: Скоба за ухо

Дизайн

• Цвят: Бяло

Габарити на опаковката
• Тип опаковка: Блистер
• Брой включени продукти: 1

Акценти
• Начин на поставяне: И двете
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д):
9,5 x 17 x 2,6 см
• Бруто тегло: 0,0452 кг
• Нето тегло: 0,0175 кг
• Тегло на опаковката: 0,0277 кг
• EAN: 69 51613 99116 9

Външен кашон

•
•
•
•
•
•

Брой потребителски опаковки: 24
Външен кашон (л x Ш x В): 35,4 x 19,2 x 23,2 см
Бруто тегло: 1,74 кг
Нето тегло: 0,42 кг
Тегло на опаковката: 1,32 кг
GTIN: 1 69 51613 99116 6

Вътрешен кашон

•
•
•
•
•
•

Брой потребителски опаковки: 3
Вътрешен кашон (л x Ш x В): 18,2 x 8,6 x 11 см
Бруто тегло: 0,1782 кг
Нето тегло: 0,0525 кг
Тегло на опаковката: 0,1257 кг
GTIN: 2 69 51613 99116 3

Размери

• Размери на изделието (ШxДxВ): 3,5 см*1,8
см*6,1 см
• Тегло: 0,0175 кг
•

27 мм мембрана

Компактна за удобно носене, но достатъчно
голяма, за да предлага чист и мощен звук, тази 27
мм мембрана е с идеалния размер за слушане без
изопачаване.

Отвори за басов ритъм

Ритъм-бас рефлекторите подпомагат движението
на въздуха за по-добър звук с дълбок и плътен
бас.

Удобни възглавнички за ушите

Специалната форма и луксозните материали,
използвани за възглавничките за ушите на тези
слушалки Philips, осигуряват максимално
удобство. Те предотвратяват разсейването на
звука и подобряват характеристиките на басите.
Възглавничките за ушите са оформени така, че да
прилягат перфектно върху областта около ухото.

Очертана скоба за ушите

Скобата за уши се задържа зад ушите ви дори
когато се движите, задържайки слушалката
удобно на мястото й и запазвайки страхотното й
звучене. Това е част, която опира в задната част
на ушите ви и задържа слушалките върху тях

Неодимови магнити

Неодимът е най-добрият материал за създаване
на силно магнитно поле за постигане на поголяма чувствителност в гласовата намотка, подобър нискочестотен диапазон и по-високо
общо качество на звука.

Асиметрична кабелна система

Това просто, но много ефективно решение
против заплитане на кабелите по същество
действа, като ви дава възможност да прекарате
кабела зад врата си вместо под брадичката.

Кабел 1,2 м

Идеална дължина на кабела, която ви дава
свободата да поставяте вашето аудиоустройство
където пожелаете.

Дата на издаване
2022-05-12
Версия: 3.0.6
12 NC: 8670 001 30831
EAN: 69 51613 99116 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.
Спецификациите могат да се променят без
предупреждение. Търговските марки са собственост
на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си
притежатели.
www.philips.com

