
 

 

Philips
Słuchawki z nakładkami na 
uszy

SHS4844
Niezwykle wygodne

Regulowana nakładka pasuje do każdego ucha
Elastyczne nakładki słuchawek można dopasować do indywidualnych potrzeb użytkownika i 
ułożyć w 5 różnych pozycjach. Powietrze pomiędzy nasadkami a głośnikami słuchawek 
zapewnia komfort użytkowania, a same nasadki stają się miękkie jak poduszeczki.

Muzyka dla Twoich uszu
• Pozłacana wtyczka (24-karatowym złotem) to niezawodne połączenie
• Otwory basowe zapewniają przepływ powietrza, zapewniając lepsze brzmienie

Pasują do Ciebie i Twojego stylu życia
• Konturowe słuchawki nauszne zwiększą komfort i stabilność noszenia
• Przetwornik głośnika 13,5 mm zapewnia większy komfort noszenia
• Nakładki z miękkimi poduszkami zapewniają komfort noszenia

Zawsze gotowe do drogi
• Wygodnie trzyma się w uchu podczas ruchu
• Wytrzymała konstrukcja Flexi-Grip zapewnia mocne i elastyczne połączenie



 Konturowe słuchawki nauszne
Konturowe słuchawki nauszne pozostają na miejscu, 
nawet podczas ruchu, zapewniając jednocześnie 
doskonały dźwięk. To część znajdująca się za uchem 
i utrzymująca słuchawki na uszach.

Stworzone dla osób aktywnych
Nieważne czy biegasz, jeździsz na rowerze czy 
bierzesz udział w innym aktywnym zajęciu, słuchawki 
zawsze tkwią wygodnie w uchu.

Przetwornik głośnika 13,5 mm
Wystarczająco mały, aby zapewnić komfort noszenia 
i wystarczająco duże, aby zapewnić wspaniały dźwięk 
bez zakłóceń – idealny rozmiar dla słuchawek.

Pozłacana wtyczka (24-karatowym 
złotem)
Wykończenie wtyczki wykonane z metalu 
szlachetnego zapewnia bardziej niezawodne 
połączenie i lepszą jakość dźwięku.

Nakładki z miękkimi poduszkami
Powietrze między nakładką a przetwornikiem 
zapewnia miękkość poduszki i zmniejsza nacisk na 
uszy.

Otwory basowe
Otwory basowe umożliwiają przepływ powietrza, co 
pozwala uzyskać lepsze brzmienie i bogatsze, głębsze 
niskie tony

Konstrukcja Flexi-Grip

Miękki i elastyczny materiał pokrywający obudowę 
słuchawek poprawia jakość dźwięku i zwiększa ich 
trwałość. Chroni on także połączenie przewodu 
przed uszkodzeniami spowodowanymi 
wielokrotnym wyginaniem obudowy słuchawek i 
częstym chwytaniem podczas podłączania i 
rozłączania.
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Dźwięk
• System akustyczny: otwarty
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Cewka drgająca: miedziany
• Pasmo przenoszenia: 12–23 500 Hz
• Czułość: 105 dB
• Impedancja: 16 om
• Średnica głośnika: 13,5 mm
• Typ: Dynamiczne
• Maksymalna moc wejściowa: 15 mW

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: dwa równoległe, 

symetryczne
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm
• Wykończenie złącza: chromowane
• Typ przewodu: OFC

Karton wewnętrzny
• EAN: 87 12581 55409 5
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

19,8 x 18,5 x 6,7 cm

• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Waga brutto: 0,297 kg
• Waga netto: 0,096 kg
• Ciężar opakowania: 0,201 kg

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 55405 7
• Waga brutto: 1,488 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

39,2 x 22 x 17,4 cm
• Waga netto: 0,384 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
• Ciężar opakowania: 1,104 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

5,2 x 17 x 3 cm
• Waga brutto: 0,035 kg
• Waga netto: 0,016 kg
• Ciężar opakowania: 0,019 kg
• EAN: 87 12581 55401 9
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
•
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