
 

 

Philips
Kõrvaklapid

8,6 mm draiverid/suletud tagaosa

Kõrvasisene

SHE3700BK
Võimsad rütmid, jõuline bass

Kompaktne disain, vaakumis metalliseeritud pinnakate
Üliväikestel, aga tugeva bassiga kõrvasisestel klappidel Philips MyJam Vibes on mugavuse 
tagamiseks ovaalsed helikanalid ja stiilse välimuse ja tugevuse jaoks vaakumis 
metalliseeritud pinnakate.

Nautige kvaliteetset heli
• Tõhusad draiverid tagavad tugeva bassi ja selge heli.
• Täiuslik kõrvasisene isolatsioon blokeerib välismüra

Kuulake kauem
• Ovaalne helikanal tagab ergonoomilise ja mugava sobivuse
• 3 vahetatavat kummist kõrvaklapiümbrist pakuvad optimaalset sobivust.
• Läikiv ja värviline pinnakate näeb kena välja ja kaitseb seadet.

Alati kasutamiseks valmis
• Tugevdatud juhtmekaitse tagab parema vastupidavuse ja ühenduvuse



 3 suuruses kõrvapadjad

Kõrvaklapiümbriseid on kolmes suuruses - väiksed, 
keskmised ja suured - et need sobiksid just teile ja 
istuksid hästi.

Värviline läikiv pinnakate

Kvaliteetne läikiv värviline pinnakate tekitab peene 
välimuse ja toimib lisakaitsena.

Tõhusad draiverid

Philips Vibes'i kompaktsed kõrvasisesed klapid 
sisaldavad tõhusaid draivereid. Need tagavad 

täiusliku sobivuse ja tekitavad selget, võimsa bassiga 
heli.

Ovaalne helikanal

Ovaalne helikanal sobitub ergonoomiliselt kõrva 
kujuga.

Täiuslik kõrvasisene sobivus

Üliväiksed kõrvaklapid sobivad täiuslikult kõrva sisse 
ja loovad välismüra tõkestava tihendi.

Tugevdatud juhtmekaitse
Teie kõrvaklappide kasutusea pikendamiseks aitab 
kõrvaklappide ja juhtme vaheline kummist 
juhtmekaitse kaitsta ühenduskohta pidevast 
painutamisest tuleneva kahju eest.
SHE3700BK/00

Spetsifikatsioon
Tarvikud
• Kõrvaotsakud: Kõrvaotsakud: väike, keskmine, 

suur

Disain
• Värvus: Must

Heli
• Helisüsteem: Suletud
• Helipool: vask
• Sageduslik tundlikkus: 11 - 22 000 Hz
• Näivtakistus: 16 oomi
• Maksimaalne sisendvõimsus: 20 mW
• Tundlikkus: 105 dB
• Kõlari läbimõõt: 8,6 mm
• Tüüp: Dünaamilised
• Membraan: PET

Ühenduvus
• Juhtmeühendus: Kaks paralleelset juhet, 

sümmeetriline ühendus
• Juhtme pikkus: 1,2 m
• Liitmik: 3,5 mm
• Liitmiku kate: Kroomitud
• Kaabli tüüp: vask

Sisepakend
• Kogukaal: 0,125 kg
• GTIN: 2 69 25970 70908 2
• Inner carton (L x L x K): 18,1 x 8,1 x 6 cm
• Kaal pakendita: 0,036 kg
• Pakendite arv: 3
• Pakendi kaal: 0,089 kg

Väline papp-pakend
• Kogukaal: 1,127 kg
• GTIN: 1 69 25970 70908 5
• Outer carton (L x L x K): 37,5 x 17,9 x 13,9 cm
• Kaal pakendita: 0,288 kg
• Pakendite arv: 24
• Pakendi kaal: 0,839 kg

Pakendi mõõtmed
• Pakendi tüüp: Mullpakend
• Paigutus riiulil: Mõlemad
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 5 x 17,3 x 2,7 cm
• EAN: 69 25970 70908 8
• Kogukaal: 0,026 kg
• Kaal pakendita: 0,012 kg
• Toodete arv komplektis: 1
• Pakendi kaal: 0,014 kg
•
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