
 

 

Philips
Počítačové slúchadlá

Na uši
Čierna

SHM3550
Čistota hlasu

Ľahký komfort
Táto slúchadlová súprava prináša čistý zvuk a hlas pre vás, ako aj pre všetkých ostatných. 
Ľahký dizajn zaručuje pohodlie pri dlhodobom nosení.

Čistý zvuk
• 32 mm budiče vytvárajú čistý zvuk

Dlhodobý komfort pri počúvaní
• Prispôsobiteľné ľahké vyhotovenie zaistí pohodlie aj pri dlhom nosení

Čistota hlasu
• Nastaviteľný a otáčateľný mikrofón na ramene potláčajúci hluk



 32 mm budiče pre čistý zvuk

Akusticky vyladené 32 mm neodýmiové 
reproduktory zaisťujú úplnú čistotu zvuku

Prispôsobiteľné ľahké vyhotovenie

Ľahké vyhotovenie hlavového oblúka zaistí, že ho 
môžete nosiť dlhšie a pohodlne bez pocitu tlaku 
alebo tepla.

Mikrofón potláčajúci hluk

Nastaviteľný a otáčateľný mikrofón potláčajúci hluk 
umožňuje jasné zaznamenanie vášho hlasu bez 
okolitého hluku.
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Dizajn
• Štýl nosenia: Hlavový oblúk

Zvuk
• Akustický systém: Takmer otovrené
• Membrána: Feritové
• Typ magnetu: NdFeB
• Frekvenčná odozva: 20 - 20 000 Hz
• Impedancia: 32 Ohmov
• Maximálny príkon: 10 mW
• Mikrofónová vložka: 6 mm
• Citlivosť: 98 dB
• Priemer reproduktora: 32 mm
• Typ: Dynamický
• Citlivosť mikrofónu: -45+/-3 dB

Pripojiteľnosť
• Dĺžka kábla: 2 m
• Konektor: 2 x 3,5 mm
• Typ kábla: Meď

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 13,5 x 16 x 3 cm
• Hmotnosť: 0,05 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 19,5 x 22 2 x 5,7 cm
• Hmotnosť brutto: 0,1617 kg
• Hmotnosť netto: 0,0865 kg
• Hmotnosť obalu: 0,0752 kg
• EAN: 87 12581 62617 4
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Obal s okienkom

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 1,158 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 22 x 21,3 x 24,5 cm
• Hmotnosť netto: 0,519 kg
• Hmotnosť obalu: 0,639 kg
• Počet užívateľských balení: 6
• GTIN: 1 87 12581 62617 1
•
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