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Bogate brzmienie basów

Gdziekolwiek jesteś!
Niewielka, lekka, składana konstrukcja sprawia, że słuchawki nadają się idealnie do 
użytkowania w podróży. Ciesz się potężnym dźwiękiem dzięki zamkniętemu systemowi 
akustycznemu.

Potężny dźwięk
• 40-milimetrowe przetworniki neodymowe zapewniają bogate brzmienie basów i potężny 

dźwięk

Zawsze gotowe do drogi
• Niewielka, składana konstrukcja ułatwia przenoszenie i przechowywanie



 40-milimetrowe przetworniki 
neodymowe
40-milimetrowe przetworniki zostały 
skonstruowane tak, aby zapewnić słuchaczowi 
bogate brzmienie basów i potężny dźwięk podczas 
podróży.

Niewielka, składana konstrukcja
Niewielka, składana konstrukcja umożliwia 
bezproblemowe składanie słuchawek, co ułatwia ich 
przenoszenie i przechowywanie.
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Dźwięk
• System akustyczny: Zamknięty
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Membrana: Tworzywo PET
• Pasmo przenoszenia: 8–23 000 Hz
• Impedancja: 32 omów
• Średnica głośnika: 40 mm
• Typ: Dynamiczne
• Maksymalna moc wejściowa: 40 mW
• Czułość: 105 dB

Połączenia
• Połączenie przewodowe: Dwa równoległe, 

symetryczne
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Wykończenie złącza: Pozłacane 24-karatowym 

złotem
• Typ przewodu: OFC

Wymiary opakowania
• Liczba produktów w zestawie: 1

• Rodzaj opakowania: Karton
• EAN: 69 23410 73213 9
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

17 x 22 x 4,5 cm
• Waga brutto: 0,216 kg
• Waga netto: 0,112 kg
• Ciężar opakowania: 0,104 kg
• Typ ułożenia półki: Obie

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Waga brutto: 0,81 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

19,8 x 16 x 22,4 cm
• Ciężar opakowania: 0,474 kg
• GTIN: 1 69 23410 73213 6
• Waga netto: 0,336 kg

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

15,2 x 16,5 x 5,3 cm
• Waga: 0,112 kg
•

Dane techniczne
Słuchawki
Nauszne Czarny

http://www.philips.com

