Philips Pro series
Слушалки за поставяне в
ушите с микрофон

8,6 мм мембрани/затворен гръб
вграден микрофон
Черно
За поставяне в ушите

PRO6105BK

Висока вярност, първокласно качество
Където и да отидете
Слушалките Philips PRO6105 са прецизно проектирани за естествен, балансиран звук и
възпроизвеждат всеки звуков детайл точно така, както е искал изпълнителят. Удивителен звук в
съчетание с лека, но издръжлива конструкция за истинско удобство и удоволствие в движение
Комфорт
• Микрофон в кабела и бутон за приемане на повиквания за лесно провеждане на
разговори
Проектирани за прецизно възпроизвеждане
• High Resolution аудио възпроизвежда музиката в най-чистата й форма
• Пасивно премахване на шума за по-добър звук при по-ниска сила
• 8,6 мм мембрани за отзивчиви дълбоки баси
Дизайн и комфорт
• 3 размера на накрайници за уши за персонализирано и идеално поставяне
• Елегантен и ергономичен дизайн, който приляга плътно и удобно
• Вакуумна метализация за луксозно метално покритие

Слушалки за поставяне в ушите с микрофон

PRO6105BK/00

8,6 мм мембрани/затворен гръб вграден микрофон, Черно, За поставяне в ушите

Спецификации
Звук

•
•
•
•
•
•
•

Акустична система: Затворена
Тип магнит: Неодимов
Звукова намотка: CCAW
Диаметър на високоговорителя: 8,6
Чувствителност: 109 dB
Диафрагма: Миларова куполна
Честотен обхват: 7 – 40 000 Hz

Акценти
•
•
•
•

7 x 17,5 x 2,5 см
Бруто тегло: 0,05 кг
Нето тегло: 0,018 кг
Тегло на опаковката: 0,032 кг
EAN: 69 51613 98178 8

Външен кашон

• Микрофон: Вход за микрофон 3,5 мм
• Покритие на съединителя: със златно покритие
• Дължина на кабела: 1,2 м

•
•
•
•
•
•

Аксесоари

Вътрешен кашон

Възможности за свързване

• Накрайници за ушите: Допълнителни 2 чифта

Габарити на опаковката
•
•
•
•

Тип опаковка: Кутия
Брой включени продукти: 1
Начин на поставяне: Окачен
Габарити на опаковката (Ш x В x Д):

•
•
•
•
•
•

Микрофон в кабела и бутон за
приемане на повиквания

Микрофон в кабела и бутон за приемане на
повиквания за лесно провеждане на разговори

8,6 мм мембрани с нова конструкция

Брой потребителски опаковки: 24
Външен кашон (л x Ш x В): 38 x 18,3 x 19,6 см
Бруто тегло: 1,59 кг
Нето тегло: 0,432 кг
Тегло на опаковката: 1,158 кг
GTIN: 1 69 51613 98178 5
Брой потребителски опаковки: 3
Вътрешен кашон (л x Ш x В): 18 x 8,2 x 7,8 см
Бруто тегло: 0,17 кг
Нето тегло: 0,054 кг
Тегло на опаковката: 0,116 кг
GTIN: 2 69 51613 98178 2

•

8,6 мм мембрани за отзивчиви дълбоки баси

High resolution аудио

High Resolution аудио предлага най-доброто
аудио изпълнение, възпроизвеждайки
оригиналните студийни записи по-вярно от CD
форматите 16 bit/44,1 kHz. Това безкомпромисно
качество прави High Resolution аудио най-добрия
звуков спътник на любителя на музиката.
Слушалките Fidelio отговарят на строгите
стандарти, нужни за стандарта за качество на HiRes аудио. Независимо дали се наслаждавате на
своята Hi-Res колекция, или на по-традиционен
източник на музика, плавните продължителни
високи честоти на гамата слушалки Fidelio ви
помагат да получите повече от музиката.

3 размера на накрайници за уши

Накрайниците на слушалките се предоставят в 3
размера – малки, средни и големи – за
персонализирано и идеално прилягане.

Пасивно премахване на шума

Отличното плътно прилепване в ушите ви спира
нежелания фонов шум, който ви отвлича от
чистото удоволствие от любимата ви музика.
Това означава, че ще можете да се наслаждавате
на върховното качество на звука от слушалките
при по-ниска сила, а оттам - при по-дълъг живот
на батериите.

Елегантен и ергономичен дизайн
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Елегантен и ергономичен дизайн, който приляга
плътно и удобно

Вакуумно метализирано покритие
Вакуумна метализация за луксозно метално
покритие

