
 

 

„Philips“
Ausinės su ausų lankeliais

15 mm garsiakalbiai / atvira 

nugarėlė

Ausinių užkabinimas

SHS8200BK
Aiškus natūralus garsas

Šios minkštos ausinės su pasukamais ausų lankeliais tvirtai priglunda prie ausų. Šie trijų 
dydžių gaubteliai yra labai sandarūs, todėl galėsite mėgautis nepriekaištingos kokybės 
garsu.

Nepakartojamam muzikos malonumui
• 24 karatų auksu dengtas kištukas – patikima jungtis
• Pasyvus triukšmo izoliavimas užtikrins geresnį garsą klausantis mažesniu garsumu
• „Turbo Bass“ pateiks jums aukščiausios kokybės sodrius ir dinamiškus žemuosius tonus
• Itin mažas ir efektyvus garsiakalbis puikiai tinka ir atkuria garsą

Sukurtos taip, kad tiktų jums ir jūsų gyvenimo būdui
• 3 keičiami guminiai ausų gaubteliai geriausiam prigludimui prie visų ausų
• Lankstūs guminiai ausų lankeliai patogiai ir patikimai laiko ausines
• Galinis laido išėjimas suteikia daugiau komforto

Visada parengtos keliui
• 1,2 m laidas, idealiai tinkantis naudoti lauke
• Neiškrintanti konstrukcija itin patikimai laikosi ausyje



 24 karatų auksu dengtas kištukas
Būkite ramūs – dėl brangiojo metalo dangos ant 
kištuko jungtis bus patikima, o garso kokybė – 
geresnė.

1,2 m laidas
Idealus laido ilgis, kad galėtumėte laisvai dėti garso 
prietaisą ten, kur norite.

Optimaliai tinka ausims

Galėdami rinktis iš 3 keičiamų ausinių gaubtelių nuo 
mažiausių iki didžiausių, tikrai išsirinksite tobulai 
„Philips“ ausinėms tinkančią porą.

Neiškrintanti konstrukcija
Kad ir kokia veikla užsiimtumėte, šios unikalios 
konstrukcijos ausinės tvirtai ir patogiai laikysis jūsų 
ausyse. Kai laidas patraukiamas, jos įsitvirtina dar 
geriau.

Lankstūs guminiai ausų lankeliai
Guminiai ausų lankeliai neleidžia ausinėms išslysti ir 
patogiai jas laiko, todėl ausinės liks savo vietoje ištisas 
valandas – klausymosi patogumas. Idealiai tinka 
aktyviai veiklai.

Pasyvus triukšmo izoliavimas
Puikiai priglundantys ausyje kištukai sulaikys 
nepageidaujamus aplinkos triukšmus, trukdančius 
klausytis mėgstamos muzikos. Tai reiškia, kad 
galėsite mėgautis ausinių aukščiausios kokybės garsu 
žemesniu garsumo lygiu, todėl baterijos bus 
naudingos ilgiau.

Galinis laido išėjimas
Ausinių laidas yra kaklo lankelio centre iš nugaros 
pusės, todėl tikriausiai net neprisiminsite, kad jis yra.

„Turbo Bass“
Unikali žemųjų dažnių bangos konstrukcija sustiprina 
žemuosius tonus nukreipdama juos į ausis – 
nepaprastai realus ir įtraukiantis pojūtis.

Itin mažas ir efektyvus garsiakalbis
Tai reiškia, kad galėsite mėgautis ausinių aukščiausios 
kokybės garsu žemesniu garsumo lygiu, todėl 
baterijos bus naudingos ilgiau.
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Garsas
• Akustinė sistema: atvir.
• Magnetinio tipo: „Neodymium“
• Garsinė ritė: CCAW
• Diafragma: „Mylar“ kupolas
• Dažninė charakteristika: 9 – 24 000 Hz
• Pilnutinė varža: 16 omų
• Didžiausia įvesties galia: 30 mW
• Jautrumas: 107 dB

• Garsiakalbio skersmuo: 15 mm
• Tipas: Dinaminis

Prijungimo galimybė
• Laido jungtis: Vienpusė
• Kabelio ilgis: 1,2 m
• Jungtis: 3,5 mm
• Jungties danga: auksas
• Laido tipas: OFC
•
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