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Dźwięk
• System akustyczny: Otwarte
• Cewka drgająca: Miedziana
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Pasmo przenoszenia: 12 - 24000 Hz
• Impedancja: 24 omów
• Maksymalna moc wejściowa: 100 mW
• Czułość: 106 dB
• Średnica głośnika: 30 mm
• Typ: Dynamiczny

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: Jednostronne
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Wykończenie złącza: Pozłacane 24-karatowym 

złotem
• Typ przewodu: OFC

Karton wewnętrzny
• EAN: 87 10895 92122 0
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Waga brutto: 1,413 kg

• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 
21,5 x 11,5 x 24,5 cm

• Waga netto: 0,993 kg
• Ciężar opakowania: 0,42 kg

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 10895 92123 7
• Liczba opakowań konsumenckich: 48
• Waga brutto: 12,97 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

79,7 x 47,6 x 54,4 cm
• Waga netto: 2,496 kg
• Ciężar opakowania: 10,474 kg

Wymiary opakowania
• EAN: 87 10895 92121 3
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

17,8 x 22,1 x 7,2 cm
• Waga brutto: 0,166 kg
• Waga netto: 0,052 kg
• Ciężar opakowania: 0,114 kg
•
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Dane techniczne

Data wydania 2008-10-06

Wersja: 4.0.7

12 NC: 9082 100 05689
EAN: 87 10895 92121 3

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
SHS53

Zalety p

Duże prz
Duże przet
generowani
bogatsze do

Magnes n
Neodym to
wytwarzani
uzyskuje się
charakterys
dźwięku.

Otwory b
Otwory bas
pozwala uz
tonach nisk

Pozłacan
Wykończen
zapewnia b
jakość dźw

Wygodne
Specjalny k
elementach
i maksymal
sygnału i po
elementów 
dopasowan

3 sposoby
3 sposoby r
umożliwiają
elastyczną 
idealnie uło
godzin kom

Elastyczn
Gumowe na
oparciu zap
gwarantują
wygodnie p
aktywnych 

Przewód
Przewód po
zmniejsza r

Reduktor
Miękki, ela
zniszczenie
ciągłego zg

Przewód
Idealna dłu
swobodę w
urządzenie
00/00

roduktu

etwornik
worniki głoś
a dźwięku i
znania.

eodymow
 materiał, k
a silnego po
 większą cz
tykę tonów

asowe
owe umożli
yskać lepsz
ich.

a wtyczka
ie wtyczki 
ardziej niez
ięku.

 element
ształt i luks
 nausznych
ny komfort.
lepszają ja
nausznych 
ie wokół uc

 regulacj
egulacji obe
cy obrót o 
nakładkę na
żyć pałąk i 
fortu.

e gumow
kładki na u
ewniają wy

, że słuchaw
ozostawać 
osób.

 jednostro
dłącza się 
yzyko jego 

 napręże
styczny ręka
m, które m
inania, i wyd

 o długośc
gość przewo
yboru miejs
 audio.
i głośnikowe
nikowe mają większe możliwości 
 dlatego oferują większą moc oraz 

y
tóry najlepiej nadaje się do 
la magnetycznego, dzięki czemu 
ułość cewki przetwornika, lepszą 

 niskich i wyższą ogólną jakość 

wiają przepływ powietrza, co 
e brzmienie o bogatych, głębokich 

wykonane z metalu szlachetnego 
awodne połączenie i lepszą 

y nauszne
usowe materiały wykorzystane w 
 zapewniają idealne dopasowanie 
 Zapobiegają także stratom 
kość niskich tonów. Kształt 
umożliwia ich dokładne 
ha użytkownika.

i
jmują w pełni elastyczny zawias 

360 stopni oraz 3-pozycyjną 
 uszy. Wszystko to pozwala 
słuchawki i zapewnić sobie wiele 

e nakładki na uszy
szy dzięki antypoślizgowemu 
godne i pewne dopasowanie i 
ki będą przez całe godziny 

na swoim miejscu. Doskonałe dla 

nny
tylko z jednej strony, co znacznie 
splątania i ułatwia zwijanie.

ń
w chroni przewody przed 

ogłoby nastąpić jako skutek 
łuża czas żywotność produktu.

i 1,2 m
du zapewniająca większą 

ca, w którym można nosić 

http://www.philips.com

