
 

 

Philips
Sluchátka do uší

SHE2001
Basový zvuk

Jedinečné tenké ergonomické provedení
Tato sluchátka do uší s 15mm reproduktory jsou ceněna pro skvělý basový výkon. 
Jedinečná ergonomie s tenkými krytkami zajišťuje pohodlné nošení.

Hudba pro vaše uši
• 15mm vinutí reproduktoru optimalizuje pohodlné nošení
• Otvory se systémem Bass Beat umožňují pohyb vzduchu a zlepšují zvuk
• Neodymový magnet zlepšuje výkon basů a citlivost

Stvořeno pro vás a váš životní styl
• Sluchátka do uší s tenkými krytkami pro dokonale pohodlné uchycení



 15mm vinutí reproduktoru
15mm vinutí reproduktoru je dost malé, aby vám 
dokonale padlo, a dost velké pro jasný, nezkreslený 
zvuk. Je tedy ideální pro poslech.

Neodymový magnet
Neodym je nejlepší materiál pro vytvoření silného 
magnetického pole pro větší citlivost vinutí 
reproduktoru, lepší odezvu basů a celkově vyšší 
kvalitu zvuku.

Sluchátka do uší s tenkými krytkami

Tenká krytka je ergonomicky navržena podle 
anatomie zvukovodu lidského ucha. Umožňuje 
bezpečné a pohodlné umístění v uších pro milovníky 
sluchátek do uší.
SHE2001/10

Přednosti
Datum vydání 2012-03-29

Verze: 2.0.11

12 NC: 8670 000 83412
EAN: 69 23410 71237 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Zvuk
• Akustický systém: otevřít
• Typ magnetu: Neodymový
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: měď
• Membrána: mylarová kopule
• Kmitočtová charakteristika: 12 - 22 000 Hz
• Impedance: 16 ohm
• Maximální příkon: 50 mW
• Citlivost: 106 dB
• Průměr reproduktoru: 15 mm
• Typ: Dynamický

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: dvojité – paralelní, symetrické
• Délka kabelu: 1 m
• Konektor: 3,5 mm
• Povrchová úprava konektoru: niklováno
• Typ kabelu: měď

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 5 x 17,275 x 2,4 cm
• Hrubá hmotnost: 0,022 kg

• Čistá hmotnost: 0,009 kg
• Hmotnost obalu: 0,013 kg
• EAN: 69 23410 71237 7
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 0,975 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 34,5 x 19,7 x 16,3 cm
• Čistá hmotnost: 0,216 kg
• Hmotnost obalu: 0,759 kg
• Počet spotřebitelských balení: 24
• GTIN: 1 69 23410 71237 4

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 0,093 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 17,9 x 8 x 6 cm
• Čistá hmotnost: 0,027 kg
• Hmotnost obalu: 0,066 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
• GTIN: 2 69 23410 71237 1
•
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