
 

 

Philips
Slúchadlá s uchytením na 
uši

SBCHS430
Extra bass

pre silný zvuk
Vychutnajte si zvuk rytmických basov v slúchadlách s uchytením na uši navrhnutých pre 
komfort, stabilitu a výkon.

Hudba pre vaše uši
• 27 mm reproduktor poskytuje vysoký zvukový výkon
• Basové otvory umožňujú pohyb vzduchu pre dosiahnutie lepšieho zvuku
• Zliatinový magnet zvyšuje basový výkon a citlivosť

Vyrobený pre vás a váš životný štýl
• Vďaka asymetrickému prevedeniu kábel nezavadzia
• Vank. do uší zvyšujú pohodlie pri nosení a vylepšujú basy
• Tvarovaná spona na ucho zvyšuje komfort pri nosení a stabilitu

Vždy pripravený
• 1,2 m kábel je ideálny na použitie vonku



 27 mm reproduktor
27 mm reproduktor je kompaktný, takže sa 
pohodlne nosí, ale aj dostatočne veľký na 
poskytovanie ostrého a silného zvuku. Ideálna 
veľkosť zaručuje zážitok z neskresleného počúvania.

Vetracie otvory Bass Beat
Basové otvory umožňujú pohyb vzduchu pre 
dosiahnutie lepšieho zvuku s bohatými basmi.

Zliatinový magnet
Zliatina je najlepší materiál pre vytváranie silnejšieho 
magnetického pola, čím sa zvyšuje citlivosť v hlasovej 
cievke, dosahuje sa lepšia odozvu basov a celkovo 
vyššia kvalita zvuku.

Asymetrický káblový systém
Toto jednoduché ale vysoko účinné riešenie 
zamotávania káblov je efektívne v tom, že umožňuje 
umiestniť kábel za krk a nie pod bradu.

Komfortné vankúšiky do uší
Špeciálny tvar a luxusné materiály použité na 
vankúšiky do uší zabezpečujú dokonalé 
prispôsobenie a maximálne pohodlie. Zabraňujú 
úniku zvuku a vylepšujú aj výkon basov. Vankúšiky do 
uší sú tvarované tak, aby sa dokonale prispôsobili 
okolo ucha.

Tvarovaná spona na ucho
Spona zostáva uchytená za vaším uchom, keď ste v 
pohybe, čím udržiava slúchadlo na správnom mieste 
a prináša skvelý zvuk. Je to časť, ktorá sa dotýka 
zadnej časti uší a udržiava slúchadlá na ušiach.

1,2 metrový kábel
Ideálna dĺžka kábla umožňuje umiestniť audio 
zariadenie na želané miesto.
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Zvuk
• Akustický systém: Voľný
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Membrána: Mylarová kupola
• Hlasová cievka: Meď
• Frekvenčná odozva: 12 - 22 000 Hz
• Celkový odpor: 32 Ohmov
• Maximálny príkon: 100 mW
• Citlivosť: 102 dB
• Priemer reproduktora: 27 mm
• Typ: Dynamický

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: Dvojité paralelné, asymetrické
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm stereofónny
• Vyhotovenie konektorov: 24k pokované zlatom
• Typ kábla: Meď

Vnútorný kartón
• 12 NC: 9082 100 01664
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 75913 7
• Hmotnosť brutto: 0,626 kg
• Výška: 113 mm

• Dĺžka: 233 mm
• Množstvo: 6
• Hmotnosť obalu: 0 158 kg
• Šírka: 188 mm

Vonkajšia lepenka
• 12 NC: 908210001664
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 75914 4
• Hmotnosť brutto: 11,261 kg
• Výška: 492 mm
• Dĺžka: 488 mm
• Množstvo: 96
• Hmotnosť obalu: 1,253 kg
• Šírka: 398 mm

Údaje o balení
• 12 NC: 908210001664
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 75912 0
• Hmotnosť brutto: 0 078 kg
• Výška: 32 mm
• Dĺžka: 221 mm
• Hmotnosť obalu: 0,040 kg
• Šírka: 98 mm
•

Technické údaje
Slúchadlá s uchytením na uši
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