
 

 

Philips
Sluchátka s držákem za uši

SHS3200
Bezpečně padnoucí

Flexibilní držák za uši vyhovuje všem uším
Ultrakomfortní pro aktivní použití. Tato sluchátka s ergonomickým držákem za uši přináší 
fantastickou kvalitu reprodukované hudby přímo do vašich uší.

Hudba pro vaše uši
• Basový průduch zdůrazňuje nízké tóny pro jasný, realistický zvuk
• Vychutnejte si nepřekonatelný výkon i kvalitu zvuku

Stvořeno pro vás a váš životní styl
• 15mm vinutí reproduktoru optimalizuje pohodlné nošení
• Pružný držák za uši 3D bezpečně padne na uši všech velikostí
• Ergonomicky tvarovaná sluchátka zvyšují pohodlí uživatele
• Anatomický držák za uši zvyšuje pohodlí při nošení a stabilitu

Vždy připraveno k provozu
• 1,2 m dlouhý kabel je ideální pro venkovní použití
• Pohodlně drží na uchu, jste-li v pohybu
• Vysoká odolnost prodlužuje životnost výrobku



 Basový průduch
Díky akusticky vyladěnému vzduchovému kanálu, 
který zdůrazňuje basové tóny, si vychutnáte 
fantasticky realistický a opravdu strhující poslechový 
zážitek.

Výborná kvalita zvuku
Akusticky dokonalé provedení a vysoce kvalitní 
ovladače zajišťují nepřekonatelný zvuk.

15mm vinutí reproduktoru
15mm vinutí reproduktoru je dost malé, aby vám 
dokonale padlo, a dost velké pro jasný, nezkreslený 
zvuk. Je tedy ideální pro poslech.

Držák za uši 3D Flex Soft
Tento držák za uši 3D je měkký i pružný zároveň, 
takže pohodlně drží, pokud jste právě aktivní nebo 
posloucháte hudbu během pohybu.

Komfortní tvarování
Sluchátka kopírující tvar vašeho ucha zaručují větší 
pohodlí a požitek z dlouhodobého poslechu.

Anatomický držák za uši
Držák za uši drží za uchem i během pohybu a 
pohodlně drží sluchátka na místě, kde je zvuk 
nejlepší. Je součástí dotýkající se zadní části ucha a 
proto drží sluchátka na uších

1,2m kabel
Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete 
dát, kam budete chtít.

Navrženo pro aktivní život
Ať už běžíte, jedete na kole nebo jste jinak aktivní, 
budou tato sluchátka pohodlně držet na uších.

Vysoce odolný
Protože je výrobek navržen pro hrubé zacházení a 
zhotoven z pevných materiálů, můžete se spolehnout 
na jeho dlouhou životnost.
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Zvuk
• Akustický systém: Otevř.
• Typ magnetu: Neodymový
• Membrána: mylarová kopule
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: Měď
• Kmitočtová charakteristika: 20 - 20 000 Hz Hz
• Impedance: 16 ohmů
• Maximální příkon: 15 mW
• Citlivost: 100 dB
• Průměr reproduktoru: 15 mm
• Typ: Dynamický

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: Dvojité - paralelní, symetrické
• Délka kabelu: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm stereo
• Povrchová úprava konektoru: Chromovaný
• Typ kabelu: bezkyslíkatá měď (OFC)

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 0,195 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 17,9 x 8,7 x 11 cm

• Čistá hmotnost: 0,054 kg
• Hmotnost obalu: 0,141 kg
• EAN: 87 12581 49767 5
• Počet spotřebitelských balení: 3

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 1,931 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 38 x 19,6 x 25 cm
• Čistá hmotnost: 0,432 kg
• Hmotnost obalu: 1,499 kg
• EAN: 87 12581 49768 2
• Počet spotřebitelských balení: 24

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 17 x 2,6 cm
• Hrubá hmotnost: 0,045 kg
• Čistá hmotnost: 0,018 kg
• Hmotnost obalu: 0,027 kg
• EAN: 87 12581 49766 8
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal
•

Specifikace
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