Philips
Слушалки с окачалка за
ухо с микрофон

15 мм мембрани/отворен гръб
Скоба за ухо

SHS3305BK

Сигурно прилягане
Гъвкавата скоба за ушите приляга към всякаква форма на ушите
Изключително удобни за активна употреба, тези ергономични слушалки със скоба
за прикрепване към ушите осигуряват възпроизвеждане на музиката с фантастично
качество директно във вашите уши. Вграденият микрофон улавя отчетливо гласа ви.
Музика за вашите уши
• Тръбата за басите подчертава ниските тонове за ясен и достоверен звук
• Наслаждавайте се на оптимално качество на звука
Създадени да отговарят на вашите изисквания и начин на живот
• 15 мм мембрана за оптимално удобство при носене
• Гъвкавата мека 3D окачалка за ухо пасва на уши с всякакви размери
• Ергономично оформената слушалка увеличава удобството
• Очертаната скоба за ушите осигурява удобство при носене и стабилност
Винаги готови
• Кабел с дължина 1,2 м, идеален за използване на открито
• Стоят удобно на ушите ви когато се движите
• Изключително здравата конструкция удължава живота на изделието
Проектирани по ваша мярка
• Вграден микрофон и бутон за повикване
• 3,5 мм жак
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Слушалки с окачалка за ухо с микрофон
15 мм мембрани/отворен гръб Скоба за ухо

Акценти

Спецификации

Тръба за басите

Благодарение на акустично настроен въздушен
канал, който плътно насища басовите ноти,
можете да се наслаждавате на фантастичен
реализъм и на действително съпреживяване при
слушане.

Превъзходно качество на звука

Акустично настроеният дизайн и
висококачествените мембрани осигуряват найдобри за класа си аудио показатели.

15 мм мембрана

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

Кабел 1,2 м

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

Предназначени за активна употреба

Независимо от това, дали бягате навън, карате
велосипед или прекарвате почивката си по друг
активен начин, тези слушалки остават удобно
закрепени на ушите ви.

Изключително здрави

Благодарение на това, че е проектирано да поема
удари при небрежна употреба и че е направено
от здрави материали, може да бъдете сигурни в
изключително дългия живот на това изделие.

Вграден микрофон

Звук

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Акустична система: отворена
Диафрагма: Миларова куполна
Тип магнит: Неодимов
Тип: Динамичен
Звукова намотка: медна
Честотен обхват: 20 – 20 000 Hz
Чувствителност: 100 dB
Диаметър на високоговорителя: 15 мм
Максимална входяща мощност: 5 mW
Импеданс: 16 ома

Възможности за свързване
•
•
•
•
•
•

Вид кабел: OFC - без примеси на кислород
Кабелна връзка: двойно паралелни, асиметрични
Дължина на кабела: 1,2 м
Съединител: 3,5 мм
Покритие на съединителя: хромиран
Микрофон: Вграден микрофон

Комфорт

• Начин на носене: Скоба за ухо

Дизайн

• Цвят: Черно

Вътрешен кашон

•
•
•
•
•
•

Достатъчно малка за идеално носене и
достатъчно голяма, за да предлага чист
неизкривен звук, тази 15-мм мембрана е идеална
за слушане.

Гъвкава мека 3D окачалка за ухо

Тази 3D окачалка за уши е мека и гъвкава, за да
стои удобно на мястото си, когато се движите
активно или се наслаждавате на музиката си
навън.

Удобна форма

Тази слушалка е проектирана по формата на
вашето ухо за допълнително удобство и поголямо удоволствие по време на по-дълго
слушане.

Очертана скоба за ушите

Скобата за уши се задържа зад ушите ви дори
когато се движите, задържайки слушалката

Външен кашон

С вградения микрофон и бутона за повикване
можете да използвате тези слушалки Philips както
за музика, така и за разговори от вашия мобилен
телефон. Провеждайте разговори със свободни
ръце с лесно приемане и приключване на
разговорите от слушалките.

3,5 мм жак
3,5 мм жак
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Бруто тегло: 1,68 кг
Външен кашон (л x Ш x В): 35,4 x 19,2 x 23,2 см
Нето тегло: 0,42 кг
Брой потребителски опаковки: 24
Тегло на опаковката: 1,26 кг
GTIN: 6 69 51613 99202 1

Габарити на опаковката

• Габарити на опаковката (Ш x В x Д):
9,5 x 17 x 2,6 см
• Бруто тегло: 0,047 кг
• Нето тегло: 0,0175 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тегло на опаковката: 0,0295 кг
• EAN: 69 51613 99202 9
•

Дата на издаване
2020-01-12

Бруто тегло: 0,1812 кг
Вътрешен кашон (л x Ш x В): 18,2 x 8,6 x 11 см
Нето тегло: 0,0525 кг
Брой потребителски опаковки: 3
Тегло на опаковката: 0,1287 кг
GTIN: 3 69 51613 99202 2

