
 

 

Philips
Korvasankakuulokkeet

Musta

SHS3200
Tukeva; pysyy varmasti korvassa

Joustava korvasanka sopii kaikille
Nämä ergonomiset korvasankakuulokkeet ovat todella mukavat aktiivikäytössä. Upea 
toisto suoraan korviisi!

Musiikkia korvillesi
• Bass Pipe korostaa matalia ääniä
• Luokkansa paras suorituskyky ja erinomainen äänenlaatu

Sovitettu sinulle ja sinun elämäntyyliisi
• 15 millimetrin kaiutinelementtiä on erittäin mukava käyttää
• Joustava 3D Flex Soft -korvasanka sopii kaikille korville
• Ergonomisesti suunnitellut mukavat kuulokkeet
• Muotoiltu korvasanka parantaa käyttömukavuutta ja vakautta

Aina valmiina
• 1,2 metrin johto sopii erinomaisesti ulkokäyttöön
• Pysyvät paikallaan myös liikkuessa
• Erittäin kestävä rakenne pidentää käyttöikää



 Bass Pipe
Akustiikaltaan optimaaliseksi viritetty ilmakanava 
ahtaa bassoäänet tavalla, joka tuottaa erittäin 
realistisen ja vaikuttavan äänen.

Erinomainen äänenlaatu
Akustisesti optimoitu muotoilu ja laadukkaat 
elementit tuottavat luokkansa parhaan äänen.

15 millimetrin kaiutinelementti
Pientä viidentoista millimetrin kaiutinelementtiä on 
mukava käyttää, mutta sen koko riittää kuitenkin 
tuottamaan kirkkaan säröttömän äänen. Sopii 
täydellisesti kuulokkeen kaiutinelementiksi.

3D Flex Soft -korvasanka
Tämä pehmeä ja joustava 3D-korvasanka pysyy 
mukavasti paikallaan myös liikkuessa.

Miellyttävä istuvuus
Nämä kuulokkeet on suunniteltu korvan muodon 
mukaisesti, joten niitä on erittäin miellyttävä käyttää 
pitkäänkin kestävässä kuuntelussa.

Muotoiltu korvasanka
Korvasanka pysyy paikoillaan korvan takana 
liikkeessäkin – kuuloke tuntuu mukavalta korvassa ja 
kuulostaa aina hyvältä.

1,2 m johto
Paras mahdollinen johtopituus. Soittimen voi sijoittaa 
vapaasti minne tahansa.

Aktiivisille ihmisille
Nämä kuulokkeet pysyvät mukavasti korvilla 
esimerkiksi juostessa ja pyöräillessä mutta myös 
muissa vapaa-ajan riennoissa.

Erittäin kestävä
Tuote on valmistettu vahvoista materiaaleista, jotka 
kestävät kovankin käytön kolhut ja pidentävät 
tuotteen käyttöikää.
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Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 3,5 x 6,1 x 1,8 cm
• Paino: 0,0175 kg

Ääni
• Akustinen järjestelmä: avoin
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Puhekela: kupari
• Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz
• Impedanssi: 16 ohmia
• Enimmäisteho: 15 mW
• Herkkyys: 100 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 15 mm
• Tyyppi: Dynaamiset

Muotoilu
• Väri: Musta

Liitännät
• Johtoliitäntä: kaksi symmetristä rinnakkaisliitintä
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liitin: 3,5 mm
• Liittimen pinnoitus: kromattu
• Johtotyyppi: OFC

Sisäpakkaus
• Kokonaispaino: 0,1782 kg
• Sisäpakkaus (P x L x K): 18,2 x 8,6 x 11 cm
• Nettopaino: 0,0525 kg
• Taara: 0,1257 kg
• EAN: 87 12581 49767 5
• Kuluttajapakkausten määrä: 3

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 1,74 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 35,4 x 19,2 x 23,2 cm
• Nettopaino: 0,42 kg
• Taara: 1,32 kg
• EAN: 87 12581 49768 2
• Kuluttajapakkausten määrä: 24

Pakkauksen mitat
• Hyllysijoitustyyppi: Ripustus
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,5 x 17 x 2,6 cm
• Kokonaispaino: 0,0452 kg
• Nettopaino: 0,0175 kg
• Taara: 0,0277 kg
• EAN: 87 12581 49766 8
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus
•
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