
 

 

Philips
Mikrofoniga kõrvaklapid

8,6 mm draiverid/suletud tagaosa

Kõrvasisene

SHE3855SG
Säravad rütmid, jõuline bass

Kõrgekvaliteediline vaakumis metalliseeritud matt viimistlus
Stiilsed Philips Chromzi kõrvasisesed klapid on jõulise bassiga, mugavad ja kenad. Mitu 
vaakumis metalliseeritud mattkattega värvivalikut sobivad iPhone 6S-i disainiga.

Nautige kvaliteetset heli
• Võimsad elemendid tekitavad tugeva bassiga selget heli.
• Täiuslik kõrvasisene isolatsioon blokeerib välismüra

Kestev mugavus
• Ovaalne helikanal tagab ergonoomilise ja mugava sobivuse
• 3 vahetatavat kummist kõrvaklapiümbrist tagavad optimaalse sobivuse
• Stiilne vaakumis metalliseeritud matt kate tagab lisakaitse

Suurem vastupidavus
• Tugevdatud juhtmekaitse tagab parema vastupidavuse ja ühenduvuse
• Sisseehitatud mikrofon lülitub muusika ja telefonikõnede vahel.



 3 suuruses kõrvapadjad

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

Sisseehitatud mikrofon

Sisseehitatud mikrofoniga on muusikalt 
telefonikõnedele lülitumine imelihtne, et 
saaksite alati ühenduses püsida.

Metalliseeritud matt kate

Kvaliteetne vaakumis metalliseeritud matt kate 
tagab pinnale lisakaitse ja sobib iPhone 6S-iga 
täiuslikult.

Ovaalne helikanal

Ovaalne helikanal sobitub ergonoomiliselt 
kõrva kujuga.

Täiuslik kõrvasisene sobivus

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

Võimsad elemendid

Philips Chromzi kõrvasisestes klappides 
peituvad võimsad, ent kompaktsed elemendid, 
mis tagavad täiusliku sobivuse, selge heli ja 
tugeva bassi.

Tugevdatud juhtmekaitse

Teie kõrvaklappide kasutusea pikendamiseks 
aitab kõrvaklappide ja juhtme vaheline kummist 
juhtmekaitse kaitsta ühenduskohta pidevast 
painutamisest tuleneva kahju eest.
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Pakendi mõõtmed
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 5 x 17,2 x 3 cm
• Kaal pakendita: 0,013 kg
• Kogukaal: 0,037 kg
• Pakendi kaal: 0,024 kg
• EAN: 69 25970 70932 3
• Toodete arv komplektis: 1
• Pakendi tüüp: Mullpakend
• Paigutus riiulil: Mõlemad

Väline papp-pakend
• Outer carton (L x L x K): 38 x 21 x 15 cm
• Kaal pakendita: 0,312 kg
• Kogukaal: 1,371 kg
• Pakendi kaal: 1,059 kg
• GTIN: 1 69 25970 70932 0
• Pakendite arv: 24

Sisepakend
• Inner carton (L x L x K): 17,9 x 9,5 x 6 cm
• Kaal pakendita: 0,039 kg
• Kogukaal: 0,138 kg
• Pakendi kaal: 0,099 kg

• GTIN: 2 69 25970 70932 7
• Pakendite arv: 3

Tarvikud
• Kõrvaotsakud: 3 suurust: väike, keskmine, suur

Disain
• Värvus: Hõbehall

Heli
• Membraan: PET
• Sageduslik tundlikkus: 12 – 22 000 Hz
• Helipool: CCAW
• Tundlikkus: 107 dB
• Kõlari läbimõõt: 8,6 mm
• Maksimaalne sisendvõimsus: 20 mW
• Näivtakistus: 28 oomi
• Helisüsteem: Suletud

Ühenduvus
• Juhtmeühendus: Sümmeetriline
• Juhtme pikkus: 1,2 m
• Liitmik: 3,5 mm
• Liitmiku kate: Kroomitud
•
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