
 

 

Philips
Nööpkõrvaklapid 
mikrofoniga

Kuldset tooni

SHE3905GD
Külluslik bass

Ovaalne helikanal täiustab muusika ja kõnede heli
Nautige muusikat ja kõnesid kvaliteetse heliga. Ovaalsetel helikanalitel on kolmes suuruses 
otsakud, et tagada täiuslik sobivus ja sügav bass. Vaakumis metalliseeritud korpused tagavad 
stiilse viimistluse. Juhtme sees olev mikrofon ja juhtnupp muudavad vabakäekõned mugavaks.

Kvaliteetne heli
• Kompaktsed ja tõhusad kõlarid, et pakkuda võimsaid helisid ja rikkalikke basse
• Ovaalne torukujulinek korpus isoleerib müra ja esitab sügavaid basse

Kestev mugavus
• Ergonoomilised ovaalse kujuga kõrvaklapid tagavad optimaalse sobivuse ja mugavuse
• Pehmed ja ergonoomilised kõrvapadjad kolmes suuruses - et istuksid kõigile ideaalselt

Suurem vastupidavus
• Tekstuuriga painutuskaitse tagab vastupidavuse ja tagab parema käes püsimise

Nautige muusikat ja vastake kõnedele
• Juhtme sees olev mikrofon ja juhtlüliti muusika ja kõnede vahetamiseks.



 3 suuruses kõrvapadjad

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

Sisseehitatud mikrofon

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

Kompaktsed ja tõhusad kõlarid

Kompaktsed ja tõhusad kõlarid tagavad ideaalse 
sobivuse ja esitavad täpseid heliseid rikkalike 
bassidega - kuulamisnaudingu saamiseks ideaalsed!

Ergonoomilised ovaalse kujuga 
kõrvaklapid
Ergonoomilised ovaalse kujuga kõrvaklapid tagavad 
optimaalse sobivuse ja mugavuse

Ovaalne torukujuline korpus
Ovaalne torukujulinek korpus isoleerib müra ja 
esitab sügavaid basse

Tekstuuriga painutuskaitse
Tekstuuriga painutuskaitse ühendab kõrvaklappide 
kaabli ja pistiku kindlalt, kuid samas painduvalt.
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Heli
• Membraan: PET
• Sageduslik tundlikkus: 10–22 000 Hz
• Magneti tüüp: Neodüüm
• Helipool: CCAW
• Tundlikkus: 107 dB
• Kõlari läbimõõt: 8,6 mm
• Maksimaalne sisendvõimsus: 20 mW
• Näivtakistus: 16 oomi

Disain
• Värvus: Kuldset tooni

Ühenduvus
• Kaabli tüüp: vask
• Juhtmeühendus: Sümmeetriline
• Juhtme pikkus: 1,2 m
• Liitmik: 3,5 mm
• Liitmiku kate: kullatud

Pakendi mõõtmed
• EAN: 69 23410 72969 6
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 5 x 17,5 x 3,2 cm
• Kogukaal: 0,0355 kg
• Kaal pakendita: 0,012 kg

• Toodete arv komplektis: 1
• Pakendi tüüp: Näidis
• Pakendi kaal: 0,0235 kg
• Paigutus riiulil: Näidis

Sisepakend
• Kogukaal: 0,132 kg
• GTIN: 2 69 23410 72969 0
• Inner carton (L x L x K): 17,9 x 9,5 x 6 cm
• Kaal pakendita: 0,036 kg
• Pakendite arv: 3
• Pakendi kaal: 0,096 kg

Väline papp-pakend
• Kogukaal: 1,296 kg
• GTIN: 1 69 23410 72969 3
• Outer carton (L x L x K): 38 x 21 x 15 cm
• Kaal pakendita: 0,288 kg
• Pakendite arv: 24
• Pakendi kaal: 1,008 kg

Toote mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x K x S): 1,3 x 2,1 x 1,3 cm
• Kaal: 0,012 kg
•
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