
 

 

Philips
Słuchawki z nakładkami na 
uszy wyposażone w 
mikrofon

Przetworniki 15 mm/otwarta 

konstrukcja

Zaczep na ucho

SHS3305BK
Pewne dopasowanie

Elastyczny zaczep pasuje do każdego ucha
Niezwykle wygodne w użyciu, ergonomiczne słuchawki z nakładkami na uszy dostarczają 
muzykę o fantastycznej jakości wprost do Twojego ucha. Wbudowany mikrofon 
gwarantuje wyraźne brzmienie głosu.

Muzyka dla Twoich uszu
• Tuba basowa podkreśla niskie tony i emituje czysty i realistyczny dźwięk
• Najlepsza w swojej klasie wydajność i jakość dźwięku.

Pasują do Ciebie i Twojego stylu życia
• Przetwornik głośnika o średnicy 15 mm — optymalny komfort noszenia
• Miękkie i elastyczne słuchawki nauszne Flex 3D pasują do każdego ucha
• Słuchawki o ergonomicznym kształcie — większy komfort
• Konturowe słuchawki nauszne zwiększą komfort i stabilność noszenia

Zawsze gotowe do drogi
• Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz
• Wygodnie trzyma się w uchu podczas ruchu
• Niezwykle wytrzymała konstrukcja przedłuża czas użytkowania produktu

Produkt zaprojektowany dla Ciebie
• Wbudowany mikrofon i przycisk nawiązywania połączenia
• Wtyczka 3,5 mm



 Tuba basowa
Dzięki kanałowi powietrznemu o specjalnych 
właściwościach akustycznych, podkreślającemu 
basowe dźwięki, możesz napawać się realizmem i 
pięknem dźwięku.

Doskonała jakość dźwięku
Konstrukcja uwzględniająca parametry akustyczne i 
wysokiej jakości przetworniki zapewniają najlepszą w 
swojej klasie jakość dźwięku.

Przetwornik głośnika o średnicy 15 mm

Przetwornik 15 mm jest wystarczająco mały, aby 
zapewnić optymalny komfort, a zarazem 
wystarczająco duży, aby zapewnić wyraźny dźwięk 
bez zniekształceń. Ma idealne wymiary umożliwiające 
czerpanie przyjemności ze słuchania muzyki.

Miękkie i elastyczne słuchawki Flex 3D
Słuchawki nauszne 3D są miękkie i elastyczne, dzięki 
czemu pozostają na miejscu nawet w czasie ruchu.

Dopasowane słuchawki
Te słuchawki są dopasowane do kształtu ucha, dzięki 
czemu komfort użytkowania i przyjemność z 
dłuższego słuchania są większe.

Konturowe słuchawki nauszne
Konturowe słuchawki nauszne pozostają na miejscu, 
nawet podczas ruchu, zapewniając jednocześnie 

doskonały dźwięk. To część znajdująca się za uchem 
i utrzymująca słuchawki na uszach.

Przewód 1,2 m
Idealna długość przewodu zapewniająca większą 
swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić 
urządzenie audio.

Stworzone dla osób aktywnych
Nieważne czy biegasz, jeździsz na rowerze czy 
bierzesz udział w innym aktywnym zajęciu, słuchawki 
zawsze tkwią wygodnie w uchu.

Niezwykle wytrzymałe
Dzięki solidnej konstrukcji i wykonaniu z trwałych 
materiałów, możesz cieszyć się tym produktem 
przez długi czas.

Wbudowany mikrofon

Dzięki wbudowanemu mikrofonowi i przyciskowi 
nawiązywania połączenia możesz korzystać z 
zestawu słuchawkowego firmy Philips zarówno do 
słuchania muzyki, jak i wykonywania połączeń z 
telefonu komórkowego. Ciesz się funkcjami 
nawiązywania i kończenia połączeń telefonicznych 
przy pomocy zestawu słuchawkowego bez użycia 
rąk.

Wtyczka 3,5 mm
Wtyczka 3,5 mm
SHS3305BK/10

Dane techniczne
Dźwięk
• System akustyczny: otwarty
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Typ: Dynamiczne
• Cewka drgająca: miedziany
• Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
• Czułość: 100 dB
• Średnica głośnika: 15 milimetr
• Maksymalna moc wejściowa: 5 mW
• Impedancja: 16 Ohm

Możliwości połączeń
• Typ przewodu: OFC
• Połączenie przewodowe: dwa równoległe, 

asymetryczne
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 milimetr
• Wykończenie złącza: chromowane
• Mikrofon: Wbudowany mikrofon

Udogodnienia
• Sposób noszenia: Zaczep na ucho

Wykończenie
• Kolor: Czarny

Karton wewnętrzny
• Waga brutto: 0,1812 kilogram
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

18,2 x 8,6 x 11 cm
• Waga netto: 0,0525 kilogram
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Waga opakowania: 0,1287 kilogram
• GTIN: 2 69 51613 99202 3

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 1.68 kilogram
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

35,4 x 19,2 x 23,2 cm
• Waga netto: 0,42 kilogram
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
• Waga opakowania: 1,26 kilogram
• GTIN: 1 69 51613 99202 6

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 17 x 2,6 cm
• Waga brutto: 0,047 kilogram
• Waga netto: 0,0175 kilogram
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Waga opakowania: 0,0295 kilogram
• EAN: 69 51613 99202 9
•
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