
 

 

Philips
Kõrvaklapid

15 mm draiverite ja avatud 

tagaosaga

Kõrvakonks

SHS3300BK
Lisabass

võimsa heli esitamiseks
Nautige nende mugavate, stabiilsete ja võimsate klambriga kõrvaklappide rütmikaid 
bassihelisid.

Muusika teie kõrvadele
• 27 mm kõlaridraiver esitab võimsat heli
• Bassi õhuavad võimaldavad õhu liikumist, et luua paremat heli
• Neodüümmagnetid võimendavad bassi ja tundlikkust

Loodud sobima teie ja teie elustiiliga
• Pehmendused muudavad kõrvaklappide kandmise mugavamaks ja parandavad bassi kõla
• Kõrva kontuure järgiv konks suurendab mugavust ja stabiilsust kandmisel
• Asümmeetriline juhe ei jää ette

Alati kasutamiseks valmis
• 1,2 m juhe on ideaalne väljas kasutamiseks



 27 mm kõlaridraiver
27 mm kõlaridraiver on mugavalt kompaktne, kuid 
siiski piisavalt võimas selge ja võimsa heli esitamiseks 
ning seega täiusliku suurusega moonutusteta 
kuulamiselamuse pakkumiseks.

Bassi õhuavad
Bassi õhuavad võimaldavad õhu liikumist, et luua 
parem, sügava ja küllusliku bassiga heli.

Mugavad pehmendused
Need erikujuga ja luksuslikest materjalidest 
valmistatud Philipsi kõrvaklapid sobivad 
suurepäraselt ja on äärmiselt mugavad. Need 
takistavad helide hajumist ja võimendavad ka bassi 
kõla. Pehmendused sobivad suurepäraselt kõrva 
kujuga.

Kõrva kontuure järgiv konks
Konks püsib kõrva taga ka siis, kui liigute, hoides 
kõrvaklappi kindlalt paigal ja säilitades hea heli.

Neodüümmagnetid
Neodüüm on parim materjal tugeva magnetvälja 
loomiseks, et helipool oleks võimalikult tundlik, bass 
reageeriks hästi ja heli kvaliteet oleks parem.

Asümmeetriline juhtmesüsteem
See elegantselt lihtne juhtmepuntrate vältimise 
süsteem võimaldab riputada juhtme kaela taha, mitte 
lõua alla.

1,2 m juhe
Ideaalse pikkusega juhe annab teile vabaduse kanda 
heliseadet soovitud kohas.
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Heli
• Helisüsteem: avatud
• Membraan: Mylarist kuppel
• Magneti tüüp: Neodüüm
• Tüüp: Dünaamilised
• Helipool: vask
• Sageduslik tundlikkus: 12–22 000 Hz
• Tundlikkus: 102 dB
• Kõlari läbimõõt: 15 mm
• Maksimaalne sisendvõimsus: 100 mW
• Näivtakistus: 32 oomi

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

Mugavus
• Kandmisstiil: Kõrvakonks

Disain
• Värvus: Mustad

Pakendi mõõtmed
• Pakendi tüüp: Mullpakend
• Toodete arv komplektis: 1

• Paigutus riiulil: Mõlemad
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 9,5 x 17 x 2,6 cm
• Kogukaal: 0,0452 kg
• Kaal pakendita: 0,0175 kg
• Pakendi kaal: 0,0277 kg
• EAN: 69 51613 99170 1

Väline papp-pakend
• Pakendite arv: 24
• Outer carton (L x L x K): 35,4 x 19,2 x 23,2 cm
• Kogukaal: 1,74 kg
• Kaal pakendita: 0,42 kg
• Pakendi kaal: 1,32 kg
• GTIN: 1 69 51613 99170 8

Sisepakend
• Pakendite arv: 3
• Inner carton (L x L x K): 18,2 x 8,6 x 11 cm
• Kogukaal: 0,1782 kg
• Kaal pakendita: 0,0525 kg
• Pakendi kaal: 0,1257 kg
• GTIN: 2 69 51613 99170 5

Mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x S x K): 3,5 cm × 1,8 cm × 6,1 

cm
• Kaal: 0,0175 kg
•
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