
 

 

Philips
Austiņas ar aizauss cilpiņām

Melna

SHS8100
Precīza atbilstība

Jaudīgi skaļruņi klausīšanās baudījumam
Izbaudiet lielisku skaņu ar nepārspējamu komfortu, ko sniedz šīs austiņas. Šie pagriežamie aizauss 
stiprinājumi pielāgojas jūsu ausīm, lai nodrošinātu mīkstu, taču ciešu kontaktu. Iespēja izvēlēties 
starp trīs vāciņu izmēriem ļauj iegūt perfektu skaņas izolāciju, uzlabojot augstākās kvalitātes skaņu.

Lieliskam mūzikas baudījumam
• Īpaši mazs un efektīvs draiveris teicamam komfortam un izcilai skaņai
• Pasīvā trokšņa izolācija labākai skaņas kvalitātei, izmantojot zemākus skaļuma iestatījumus
• Turbo zemās frekvences skaņa nodrošina izcili dziļus un dinamiskus zemās frekvences toņus
• Spraudnis ar 24 karātu zelta pārklājumu nodrošina īpaši uzticamu savienojumu

Radītas, lai atbilstu jums un jūsu dzīvesveidam
• Elastīgi gumijas aizauss stiprinājumi ērtai un drošai lietošanai
• 3 savstarpēji maināmi gumijas uzgaļi, lai atbilstu jebkuras formas ausīm
• Aizmugurējā kabeļa izeja palielina komfortu un ērtumu

Vienmēr gatavas ceļam
• Pretvilkšanas dizains īpaši drošai lietošanai
• 1,2 m vads ideāli piemērots lietošanai ārpus mājas



 Īpaši mazs un efektīvs draiveris
Tas nozīmē, ka joprojām varat izbaudīt austiņu 
lielisko skaņas kvalitāti, izmantojot zemākus skaļuma 
iestatījumus, un gūt labumu no ilgāka bateriju 
darbmūža.

Pasīvā trokšņa izolācija
Izcilie un perfekti pieguļošie skaļruņi aiztur nevēlamu 
fona troksni, ļaujot jums gūt pilnīgu baudījumu, 
klausoties savu iecienītāko mūziku. Tas nozīmē, ka 
joprojām varat izbaudīt austiņu lielisko skaņas 
kvalitāti, izmantojot zemākus skaļuma iestatījumus, 
un gūt labumu no ilgāka bateriju darbmūža.

Turbo zemās frekvences skaņa
Unikālais zemās frekvences viļņu dizains pastiprina 
zemos toņus, virzot tos tieši jūsu ausīs. Rezultātā 
skaņas ir daudz dabiskākas un jūs gūstat patiesi 
aizraujošu baudījumu.

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

Elastīgi gumijas aizauss stiprinājumi
Gumijas aizauss neslīdošie stiprinājumi sniedz īpaši 
ērtu un drošu lietošanu, nodrošinot, ka austiņas 
paliks vietā stundām ilgi. Ideāli piemērotas aktīvam 
dzīvesveidam.

Optimāli piemērotas visām ausīm
Pieejami 3 savstarpēji maināmi austiņu uzgaļu izmēri, 
sākot no maza līdz lielam, tādēļ šīs Philips austiņas ir 
ideāli piemērotas jūsu ausīm.

Aizmugurējā kabeļa izeja
Austiņu kabelis ir iecentrēts ap kaklu liekamās saites 
aizmugurē – jūs gandrīz nemanīsit, ka tas tur ir.

Pretvilkšanas dizains
Pateicoties unikālajam dizainam neatkarīgi no 
veicamajām darbībām šīs austiņas droši un ērti paliks 
ausīs. Ja vads tiek pavilkts, tās piekļaujas ciešāk.

1,2 m vads
Ideāls vada garums sniedz jums brīvību ņemt audio 
ierīci sev līdzi, kur vien vēlaties.
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Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 6,5 x 6,5 x 5 cm
• Svars: 0,045 kg

Skaņa
• Akustiskā sistēma: atvērt
• Magnēta veids: Neodīms
• Membrāna: Milāra kupols
• Skaļruņa spole: CCAW
• Frekvences reakcija: 6–23 500 Hz
• Pilnā pretestība: 32 omi
• Maksimālā ieejas jauda: 50 mW
• Jutība: 102 dB
• Skaļruņa diametrs: 15 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: 0,277 kg

• Inner carton (L x W x H): 18,5 x 10,5 x 10,4 cm
• Neto svars: 0,135 kg
• Taras svars: 0,142 kg
• EAN: 87 12581 52352 7
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3

Ārējā kartona kaste
• Bruto svars: 2,563 kg
• Outer carton (L x W x H): 39,2 x 23,2 x 25 cm
• Neto svars: 1,080 kg
• Taras svars: 1,483 kg
• EAN: 87 12581 52351 0
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24

Iesaiņojuma izmēri
• Plauktā novietošanas veids: paraugs
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 9,5 x 17,5 x 3 cm
• Bruto svars: 0,074 kg
• Neto svars: 0,045 kg
• Taras svars: 0,029 kg
• EAN: 87 12581 52350 3
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: paraugs
•
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