
 

 

Philips
Căști cu fixare pe gât

SHS390
Sunet echilibrat

dispozitiv ergonomic de fixare pe gât pentru potrivire exactă
Căşti cu fixare pe gât pentru un bas dinamic.

Muzică pentru plăcerea dumneavoastră
• Difuzoare de 32 mm pentru performanţe audio înalte
• Fantele Bass Beat permit obţinerea unui sunet de calitate
• Magnetul din neodim îmbunătăţește performanţa basului și sensibilitatea

Conceput pentru dumneavoastră și stilul dumneavoastră de viaţă
• Pernuţele pentru căști cresc confortul la purtare și răspunsul basului
• Cablul pe o singură parte simplifică utilizarea și sporește confortul

Mereu pregătit
• Cablu de1,2 m, ideal pentru utilizare în exterior



 Difuzor de 32 mm
Difuzorul de 32 de mm este compact și puternic, 
asigurând un sunet fără distorsiuni la orice putere de 
intrare.

Orificii Bass Beat
Fantele Bass Beat permit obţinerea unui sunet de 
calitate, cu bas profund.

Magnet din neodim
Neodimul este cel mai bun material pentru 
producerea unui câmp magnetic puternic, facilitând 
obţinerea unei sensibilităţi ridicate a bobinei acustice.

Pernuţe confortabile pentru căști
Forma specială și materialele deosebite utilizate 
pentru pernuţele pentru căști asigură o potrivire 
perfectă pentru confort maxim. Împiedică pierderile 
audio și cresc calitatea tonurilor de bas. Pernuţele 
pentru căști sunt create într-o formă ce se potrivește 
perfect zonei din jurul urechii.

Cablu pe o singură parte
Cablul este conectat la o singură cască, reducând 
semnificativ riscul încurcării și ușurând operaţia de 
stocare.

Cablu de 1,2 m
Cablul care vă permite să purtaţi playerul așa cum 
doriţi.
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Sunet
• Sistem acustic: Desch.
• Tip magnet: Neodim
• diafragmă: dom mylar
• Bobină: Aluminiu
• Răspuns în frecvenţă: 12 - 22 000 Hz
• Impedanţă: 24 Ohm
• Putere maximă de intrare: 100 mW
• Sensibilitate: 102 dB
• Diametru difuzor: 32 mm
• Tip: Dinamic

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: Dublă-paralelă, asimetrică
• Lungime cablu: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm stereo
• Finisaj conector: Placat cu nichel
• Tip cablu: Aluminiu

Cutie interioară
• Greutate brută: 1,265 kg
• Cutie interioară (L x L x Î): 38 x 19,5 x 24,5 cm

• Greutate netă: 0,887 kg
• Greutate proprie: 0,378 kg
• EAN: 87 10895 87985 9
• Număr de ambalaje: 6

Cutie exterioară
• Greutate brută: 11,06 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 75,9 x 41 x 51,9 cm
• Greutate netă: 2,208 kg
• Greutate proprie: 8,852 kg
• EAN: 87 10895 87986 6
• Număr de ambalaje: 48

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

17,5 x 23,7 x 5,7 cm
• Greutate brută: 0,148 kg
• Greutate netă: 0,046 kg
• Greutate proprie: 0,102 kg
• EAN: 87 10895 87890 6
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
•
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