
 

 

Philips
Čezušesne slušalke

Mehke udobne blazinice
40 mm zvočne enote
Lahek naglavni trak
2-metrski kabel za slušalke
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 enostavne čezušesne slušalke se udobno prilegajo in predvajajo čist zvok, tako pri vaših 
iljubljenih melodijah kot najnovejših podcastih. Popolne so za vsakodnevno uporabo in 
metrski kabel je idealne dolžine za povezavo z vašimi priljubljenimi napravami.

Vedno pripravljeni za predvajanje
• Prepustite se zvoku
• Zmogljive 40 mm zvočne enote iz neodima
• Čist in jasen zvok
• Odlična pasivna zvočna izolacija. Vaša glasba ostane vaša.

Enostavno prilagajanje prileganja
• Enostavna celodnevna uporaba. Udobje vsak dan.
• Oblazinjen nastavljiv naglavni trak
• Mehki blazinici slušalk

Nikoli jim ne zmanjka energije
• Slušalke so opremljene s priročnim 2-metrskim kablom
• Priključite na priljubljene naprave



 Prepustite se zvoku
S temi žičnimi čezušesnimi slušalkami lahko udobno 
poslušate, kolikor dolgo želite. Zmogljive 40 mm 
zvočne enote zagotavljajo čist in jasen zvok. 
Prileganje čez ušesa poskrbi za dobro pasivno 
zvočno izolacijo, tako da drugi ne slišijo, kaj 
poslušate.

Enostavna celodnevna uporaba
Oblazinjen nastavljiv naglavni trak se prilega vsaki 
obliki glave, mehki blazinici slušalk pa sta odlični za 
dolgotrajno poslušanje. Slušalke so brez baterije, 
zato je čas predvajanja neomejen. Idealno za 
maratonsko poslušanje podcastov.

Priključite na naprave
Dvometrski kabel je popoln za priključitev slušalk na 
prenosnik ali tablični računalnik. Kadar ste na poti, 
vam kabel omogoča, da imate napravo varno 
shranjeno v torbi ali žepu in poslušate prostoročno.
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Zvok
• Impedanca: 16 ohmov
• Premer zvočnika: 40 mm
• Občutljivost: 85 dB (1 kHz)
• Frekvenčni razpon: 20–20.000 Hz
• Največja vhodna moč: 50 mW
• Vrsta akustične enote: Dinamičen

Povezljivost
• Dolžina kabla: 2 m
• Konektor: 3,5 mm

Zasnova
• Barva: Črna
• Slog nošenja: Naglavni trak
• Prileganje ušesom: Nadušesne
• Vrsta ušesne školjke: Neprepusten hrbtni del
• Material dela, ki je v stiku z ušesi: Umetno usnje

Dodatna oprema
• Priloženi adapterji: Moški adapter 3,5 mm - 6,3 mm

Zunanja škatla
• Bruto teža: 1,06 kg

• Številka GTIN: 1 48 95229 10998 5
• Outer carton (L x Š x V): 27,2 x 19,2 x 23,6 cm
• Neto teža: 0,555 kg
• Število komercialnih pakiranj: 3
• Teža embalaže: 0,505 kg

Dimenzije izdelka
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 

16,5 x 18,5 x 7,45 cm
• Teža: 0,185 kg

Dimenzije embalaže
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 17 x 22,8 x 8 cm
• EAN: 48 95229 10998 8
• Bruto teža: 0,28 kg
• Neto teža: 0,185 kg
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Škatla
• Teža embalaže: 0,095 kg
• Vrsta postavitve na polico: Obešanje

UPC
• UPC: 8 40063 20151 4
•

Specifikacije
Čezušesne slušalke
Mehke udobne blazinice 40 mm zvočne enote, Lahek naglavni trak, 2-metrski kabel za slušalke
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