
 

 

Philips
Austiņas ar aizauss cilpiņām

Melnas un dzeltenas

SHS4800
Pielāgojams izmērs

Pielāgojams aizauss stiprinājums visām ausīm
Šo austiņu aizauss stiprinājuma uzmavas var pielāgot 5 dažādās pozīcijās, lai derētu katram 
lietotājam. Gaisa rezerve starp uzgaļiem un skaļruņiem nodrošina komfortablu sajūtu, jo 
uzgaļi ir mīksti kā spilvens.

Mūzika jūsu gaumei
• Zemās frekvences skaņas atveres nodrošina gaisa plūsmu, kas uzlabo skanējumu
• Spraudnis ar 24 karātu zelta pārklājumu nodrošina īpaši uzticamu savienojumu

Radītas, lai atbilstu jums un jūsu dzīvesveidam
• Polsterētas uzmavas ar gaisa cirkulāciju teicamam komfortam
• 13,5 mm skaļrunis uzlabo lietošanas komfortu
• Konturēts aizauss stiprinājums palielina valkāšanas komfortu un stabilitāti

Vienmēr gatavas ceļam
• Pārvietošanās laikā komfortabli turas pie auss
• Izturīgais Flexi-Grip nodrošina spēcīgu, elastīgu savienojumu



 Zemfrekvences skaņas atveres
Zemfrekvences skaņas atveres nodrošina gaisa 
kustību, kas uzlabo skanējumu ar dziļu, bagātīgu 
zemfrekvences skaņu

24k apzeltīts spraudnis
Baudiet mūziku mierīgi, zinot, ka spraudnis ar 
dārgmetāla apdari nodrošina uzticamāku 
savienojumu labākai audio kvalitātei.

Polsterētas uzmavas ar gaisa cirkulāciju
Gaiss starp uzmavu un skaļruni rada mīkstu sajūtu 
gluži kā spilvens, jo tas samazina spiedienu uz ausīm.

13,5 mm skaļrunis
Skaļrunis ir pietiekami mazs, lai būtu ērti lietojams, 
un pietiekami liels, lai sniegtu dzidru skaņu bez 
kropļojumiem, un tas nodrošina lielisku klausīšanās 
baudījumu.

Konturēts aizauss stiprinājums
Aizauss stiprinājums paliek pie auss, pat ja 
pārvietojieties, komfortabli fiksējot austiņas tām 
paredzētajā vietā un nodrošinot lielisku skaņu. 
Aizauss stiprinājums ir elements, kas atrodas aiz auss 
un notur austiņas pie auss.

Izstrādātas aktīvai lietošanai
Neatkarīgi no tā, vai skrienat, braucat ar velosipēdu 
vai aktīvi atpūšaties, šīs austiņas vienmēr paliks pie 
jūsu auss.

Flexi-grip dizains

Austiņu apdarē izmantots mīkstais Flexi-grip 
materiāls, un tas uzlabo austiņu sniegumu un palielina 
to izturību. Tas aizsargā vada savienojumu pret 
bojājumiem, kas varētu rasties atkārtotas austiņu 
korpusa locīšanas dēļ, austiņas bieži pievienojot un 
atvienojot.
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Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 3,6 x 6 x 1,8 cm
• Svars: 0,016 kg

Skaņa
• Akustiskā sistēma: atvērt
• Magnēta veids: Neodīms
• Membrāna: Milāra kupols
• Skaļruņa spole: varš
• Frekvences reakcija: 12 - 23 500 Hz
• Jutība: 105 dB
• Pilnā pretestība: 16 omi
• Maksimālā ieejas jauda: 50 mW
• Skaļruņa diametrs: 13,5 mm
• Tips: Dinamisks

Savienojamība
• Kabeļa savienojums: divi paralēli, simetriski
• Kabeļa garums: 1,2 m
• Savienotājs: 3,5 mm
• Savienotāja apdare: apzeltīts
• Kabeļa tips: OFC

Iekšējā kartona kaste
• Bruto svars: 0,228 kg

• Inner carton (L x W x H): 10,7 x 10,4 x 19,1 cm
• Neto svars: 0,0483 kg
• Taras svars: 0,1797 kg
• EAN: 87 12581 50033 7
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3

Ārējā kartona kaste
• Bruto svars: 2,214 kg
• Outer carton (L x W x H): 23,6 x 23 x 42,2 cm
• Neto svars: 0,3864 kg
• Taras svars: 1,8276 kg
• EAN: 87 12581 50034 4
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24

Iesaiņojuma izmēri
• Plauktā novietošanas veids: paraugs
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 9,5 x 17 x 3 cm
• Bruto svars: 0,052 kg
• Neto svars: 0,0161 kg
• Taras svars: 0,0359 kg
• EAN: 87 12581 50032 0
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: paraugs
•
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