
 

 

„Philips“
Ausies lankelis, ausinės su 
mikrofonu

15 mm garsiakalbiai / atvira 

nugarėlė

Ausinių užkabinimas

SHS3305BK
Laikosi tvirtai

Lankstūs ausų lankeliai tinka visoms ausims
Šios ergonominės ausinės su lankeliais itin patogios naudojant aktyviai. Iš jų tiesiai į jūsų 
ausis sklinda fantastiškos kokybės muzika. Integruotas mikrofonas aiškiai perduoda jūsų 
balsą.

Muzika jūsų ausims
• Žemųjų dažnių vamzdis sustiprina žemuosius tonus, todėl garsas tampa švarus ir natūralus
• Mėgaukitės geriausiomis techninėmis savybėmis šioje klasėje ir optimalia garso kokybe

Sukurtos taip, kad tiktų jums ir jūsų gyvenimo būdui
• 15 mm garsiakalbių pagrindiniai įrenginiai – optimalus dėvėjimo komfortas
• 3D lankstūs ausų lankeliai tvirtai laikosi ant visų dydžių ausų
• Ergonomiškos formos ausines patogiau dėvėti
• Ausies formą atitinkantys ausų lankeliai padidina komfortą dėvint

Visada parengtos keliui
• 1,2 m laidas, idealiai tinkantis naudoti lauke
• Patogiai laikosi ausyse jums judant
• Itin patvari konstrukcija pailgina gaminio naudojimo laiką

Pritaikyta jums
• Integruotas mikrofonas ir skambinimo mygtukas
• 3,5 mm kištukas



 Žemųjų dažnių vamzdis
Dėl akustiškai suderintų oro kanalų, kurie 
maksimaliai sustiprina žemųjų dažnių garsus, galėsite 
mėgautis nepaprastai natūraliu ir realistišku garsu.

Stulbinama garso kokybė
Akustiškai suderintas dizainas ir aukštos kokybės 
pagrindiniai įrenginiai – geriausios techninės savybės 
šioje klasėje.

15 mm garsiakalbių pagrindiniai 
įrenginiai

Pakankamai mažos, kad būtų patogu dėvėti, tačiau ir 
pakankamai didelės, kad galėtumėte mėgautis švariu, 
neiškraipyti garsu – 15 mm garsiakalbių pagrindiniai 
įrenginiai yra tinkamo dydžio klausymosi malonumui 
suteikti.

3D lankstūs ir minkšti ausų lankeliai
Šie 3D ausų lankeliai yra ir lankstūs ir minkšti, todėl 
patogiai ir tvirtai laikosi, kai sportuojate ar klausotės 
muzikos judėdami.

Patogiai priglunda
Šios ausinės sukurtos pagal jūsų ausies formą, kad jas 
dėvėti būtų patogiau ir jos suteiktų daugiau 
malonumo klausantis ilgai.

Ausies formą atitinkantis ausies lankelis
Ausų lankeliai išlieka už ausų net jums judant, todėl 
su jomis bus patogu ir galėsite mėgautis garsu. 
Lankelis priglunda prie užpakalinės ausies kaušelio 
dalies ir tvirtai laiko ausines ant ausų

1,2 m laidas
Idealus laido ilgis, kad galėtumėte laisvai dėti garso 
prietaisą ten, kur norite.

Sukurtos aktyviems
Nesvarbu, ar bėgiojate, važiuojate dviračiu ar aktyviai 
leidžiate laisvalaikį, šios ausinės visada patogiai 
laikysis ausyse.

Itin patvarios
Konstrukcija pagaminta iš tvirtų medžiagų ir atspari 
smūgiams, todėl ausinėmis galėsite naudotis tikrai 
ilgai.

Integruotas mikrofonas

Galite naudoti šias „Philips“ ausines su integruotu 
mikrofonu ir skambinimo mygtuku muzikai ir 
skambučiams iš mobiliojo telefono. Mėgaukitės 
pokalbiais laisvomis rankomis, lengvai priimdami ir 
baigdami pokalbius per ausines.

3,5 mm kištukas
3,5 mm kištukas
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Specifikacijos
Garsas
• Akustinė sistema: atvir.
• Diafragma: „Mylar“ kupolas
• Magnetinio tipo: „Neodymium“
• Tipas: Dinaminis
• Garsinė ritė: varinė
• Dažninė charakteristika: 20–20 000 Hz
• Jautrumas: 100 dB
• Garsiakalbio skersmuo: 15 mm
• Didžiausia įvesties galia: 5 mW
• Pilnutinė varža: 16 omų

Prijungimo galimybė
• Laido tipas: OFC
• Laido jungtis: Dvi lygiagrečiosios, asimetrinės
• Kabelio ilgis: 1,2 m
• Jungtis: 3,5 mm
• Jungties danga: chromas
• Mikrofonas: Integruotas mikrofonas

Patogumas
• Dėvėjimo stilius: Ausinių užkabinimas

Konstrukcija
• Spalva: Juoda

Vidinė dėžutė
• Bendras svoris: 0,1812 kg
• Inner carton (L x W x H): 18,2 x 8,6 x 11 cm
• Grynasis svoris: 0,0525 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Pakuotės svoris: 0,1287 kg
• GTIN: 2 69 51613 99202 3

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 1,68 kg
• Outer carton (L x W x H): 35,4 x 19,2 x 23,2 cm
• Grynasis svoris: 0,42 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
• Pakuotės svoris: 1,26 kg
• GTIN: 1 69 51613 99202 6

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

9,5 x 17 x 2,6 cm
• Bendras svoris: 0,047 kg
• Grynasis svoris: 0,0175 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės svoris: 0,0295 kg
• EAN: 69 51613 99202 9
•
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