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SHS3300WT
Έξτρα μπάσα

για δυναμικό ήχο
Απολαύστε τον ήχο bass beat των ακουστικών με κλιπ που σχεδιάστηκαν με σκοπό 
την άνεση, τη σταθερότητα και την απόδοση.

Μουσική στ' αφτιά σας
• Οδηγός ηχείου 27 χιλ. για ισχυρή απόδοση ήχου
• Τα ανοίγματα Bass Beat επιτρέπουν την κίνηση του αέρα για καλύτερο ήχο
• Οι μαγνήτες νεοδυμίου βελτιώνουν την απόδοση και την ευαισθησία των μπάσων

Σχεδιασμένο να ταιριάζει σε σας και το στυλ σας
• Επικαλύμματα αυτιών που βελτιώνουν την άνεση και την απόκριση των μπάσων
• Κλιπ αυτιού με περίγραμμα που αυξάνει την άνεση και τη σταθερότητα
• Με την ασύμμετρη καλωδίωση, το καλώδιο δεν σας εμποδίζει

Πάντα έτοιμα
• Το καλώδιο 1,2 μέτρων είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο



 Οδηγός ηχείου 27 χιλ.
Αρκετά μικρός για άνεση όταν τον φοράτε και 
αρκετά μεγάλος για απόδοση καθαρού, ισχυρού 
ήχου, ο οδηγός ηχείου 27 χιλ. έχει το ιδανικό 
μέγεθος για μεγαλύτερη απόλαυση ακρόασης, 
χωρίς παραμορφώσεις.

Ανοίγματα Bass Beat
Τα ανοίγματα Bass Beat επιτρέπουν την κίνηση του 
αέρα για καλύτερο ήχο με βαθιά, πλούσια μπάσα.

Άνετα επικαλύμματα αυτιών
Το ειδικό σχήμα και τα πολυτελή υλικά των καψών 
αυτών των ακουστικών Philips εξασφαλίζουν 
άψογη εφαρμογή για μέγιστη άνεση. Εμποδίζουν 
τη διαρροή του ήχου και βελτιώνουν την απόδοση 
των μπάσων. Το σχήμα τους διασφαλίζει τέλεια 
ευθυγράμμιση με την περιοχή γύρω από τα αυτιά.

Κλιπ αυτιού με περίγραμμα
Το κλιπ αυτιού παραμένει στη θέση του πίσω από 
το αυτί σας ακόμα και όταν κινείστε, 
συγκρατώντας το ακουστικό με άνεση στη θέση 
του και παρέχοντας τέλειο ήχο. Συνδέεται στο 
πίσω μέρος των αυτιών σας και συγκρατεί τα 
ακουστικά στα αυτιά σας

Μαγνήτες νεοδυμίου
Το νεοδύμιο είναι το καλύτερο υλικό για την 
παραγωγή ισχυρών μαγνητικών πεδίων που 
σημαίνει μεγαλύτερη ευαισθησία στο πηνίο 
φωνής, καλύτερη απόκριση μπάσων και 
υψηλότερη ποιότητα ήχου.

Σύστημα ασύμμετρης καλωδίωσης
Αυτή η απλή λύση στο πρόβλημα των καλωδίων 
έγκειται στο ότι μπορείτε να κρεμάσετε το 
καλώδιο πίσω από το λαιμό και όχι κάτω από το 
σαγόνι.

Καλώδιο 1,2 μέτρων
Καλώδιο με ιδανικό μήκος για να έχετε την 
ελευθερία να τοποθετείτε τη συσκευή ήχου όπου 
θέλετε.
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Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: ανοικτό
• Διάφραγμα: Mylar dome
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Τύπος: Δυναμικό
• Πηνίο φωνής: χάλκινο
• Συχνότητα απόκρισης: 12 - 22 000 Hz
• Ευαισθησία: 102 dB
• Διάμετρος ηχείου: 15 χιλ.
• Μέγιστη ισχύς: 100 mW
• Αντίσταση: 32 ohm

Συνδεσιμότητα
• Τύπος καλωδίου: χάλκινο
• Σύνδεση καλωδίων: διπλή παράλληλη, 
ασύμμετρη

• Μήκος καλωδίου: 1,2 μ.
• Υποδοχή σύνδεσης: 3,5 χιλ.
• Φινίρισμα βύσματος: επίχρυσο

Άνεση
• Στυλ μεταφοράς: Με κλιπ αυτιού

Σχεδίαση
• Χρώμα: Λευκό

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι

• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 
9,5 x 17" x 2,6 εκ.

• Μικτό βάρος: 0,0452 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,0175 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,0277 κ.
• EAN: 69 51613 99116 9

Εξωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

35,4 x 19,2 x 23,2 εκ.
• Μικτό βάρος: 1,74 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,42 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,32 κ.
• GTIN: 1 69 51613 99116 6

Εσωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

18,2 x 8,6 x 11 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,1782 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,0525 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,1257 κ.
• GTIN: 2 69 51613 99116 3

Διαστάσεις
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 3,5 εκ.*1,8 
εκ.*6,1 εκ.

• Βάρος: 0,0175 κ.
•

Προδιαγραφές
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