
 

 

Philips
Slúchadlá so záhlavným 
oblúkom

SHS390
Vyvážený zvuk

tvarovaný záhlavný oblúk, ktorý dobre sedí
Slúchadlá so záhlavným oblúkom s dynamickým basovým zvukom.

Hudba pre vaše uši
• 32 mm reproduktor poskytuje vysoký zvukový výkon
• Basové otvory umožňujú pohyb vzduchu pre dosiahnutie lepšieho zvuku
• Zliatinový magnet zvyšuje basový výkon a citlivosť

Vyrobený pre Vás a Váš životný štýl
• Vank. do uší zvyšujú pohodlie pri nosení a vylepšujú basy
• Jednostranný kábel bráni zamotaniu kábla a zvyšuje pohodlie

Vždy pripravené
• 1,2 m kábel je ideálny na použitie vonku



 32 mm reproduktor
32 mm reproduktor je kompaktný, a predsa výkonný 
prvok, ktorý ponúka zvuk bez skreslenia pri 
akomkoľvek danom vstupnom výkone.

Vetracie otvory Bass Beat
Basové otvory umožňujú pohyb vzduchu pre 
dosiahnutie lepšieho zvuku s bohatými basmi.

Zliatinový magnet
Zliatina je najlepší materiál pre vytváranie silnejšieho 
magnetického pola, čím sa zvyšuje citlivosť v hlasovej 
cievke, dosahuje sa lepšia odozvu basov a celkovo 
vyššia kvalita zvuku.

Komfortné vankúšiky do uší
Špeciálny tvar a luxusné materiály použité na 
vankúšiky do uší zabezpečujú dokonalé 
prispôsobenie a maximálne pohodlie. Zabraňujú 
úniku zvuku a vylepšujú aj výkon basov. Vankúšiky do 
uší sú tvarované tak, aby sa dokonale prispôsobili 
okolo ucha.

Jednostranný kábel
Kábel je zvyčajne pripojený len ne jednej strane, čo 
značne znižuje riziko zamotania a uľahčuje jeho 
navíjanie.

1,2-metrový kábel
Ideálna dĺžka kábla umožňuje umiestniť audio 
zariadenie na želané miesto.
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Zvuk
• Akustický systém: otvorený
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Membrána: Mylarová kupola
• Hlasová cievka: medený
• Frekvenčná odozva: 12 - 22 000 Hz
• Impedancia: 24 ohm
• Maximálny príkon: 100 mW
• Citlivosť: 102 dB
• Priemer reproduktora: 32 mm
• Typ: Dynamický

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: dvojité paralelné, asymetrické
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm
• Vyhotovenie konektorov: poniklované
• Typ kábla: medený

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: 1,265 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 38 x 19,5 x 24,5 cm

• Čistá hmotnosť: 0,887 kg
• Hmotnosť obalu: 0,378 kg
• EAN: 87 10895 87985 9
• Počet užívateľských balení: 6

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 11,06 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 75,9 x 41 x 51,9 cm
• Čistá hmotnosť: 2,208 kg
• Hmotnosť obalu: 8,852 kg
• EAN: 87 10895 87986 6
• Počet užívateľských balení: 48

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 17,5 x 23 7 x 5,7 cm
• Hmotnosť brutto: 0,148 kg
• Čistá hmotnosť: 0,046 kg
• Hmotnosť obalu: 0 102 kg
• EAN: 87 10895 87890 6
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Balenie blister
•

Technické údaje
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