Philips
Слушалки за поставяне в
ушите с микрофон

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

PRO6105BK

Идеално чист
Когато чистият звук е всичко, от което се нуждаете. От плейлисти и подкастове до обаждания
– тези кабелни слушалки за поставяне в ухото работят перфектно. Също така са съвместими с
Hi-Res аудио: ако слушате любимата си стрийминг станция с висока резолюция, ще чувате повече.
Чист звук. Перфектно прилягане.
• 9 мм неодимови акустични мембрани
• Чист звук. Мощни баси
От списък с песни за фокусиране до важен разговор
• Пасивно премахване на шума. Потопете се
• Hi-Res аудио. Чувайте повече
• Вграден микрофон с елиминиране на ехото за чисто аудио
Усеща се добре. Изглежда добре.
• Овален акустичен улей. Комфорт и пасивно изолиране на шума
• 3 взаимозаменяеми гумени накрайника за микрокапсули. Удобно прилягане
• Калъф за носене. Предпазвайте ги, когато не ги носите

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):

•
•
•
•
•
•

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

•

От плейлист до важен разговор

Отговорете на обаждане и поставете на пауза
плейлиста си. Всичко това без да докосвате
смартфона си. Вграденият микрофон с
елиминиране на ехото поддържа звука чист,
когато говорите. Когато слушате музика или
подкастове, перфектно настроените неодимови
акустични мембрани предоставят чист, детайлен
звук.

Hi-Res аудио. Чувайте повече.

Обичате вашата стрийминг станция с висока
резолюция? Чувайте повече с тези слушалки с HiRes аудио. Способни да възпроизвеждат високи
честоти до 40 kHz, те ще ви предоставят повече
детайли, когато сте в движение.

Чувствайте се комфортно.

Акустичен улей с овална форма и три размера
взаимозаменяеми гумени накрайника за
микрокапсули създават идеално уплътнение.
Наслаждавайте се на удобство при слушане през
целия ден и отлично пасивно премахване на
шума.

Овален акустичен улей

Овален акустичен улей. Комфорт и пасивно
изолиране на шума

9-мм неодимови мембрани

9 мм неодимови акустични мембрани

Калъф за носене.

Калъф за носене. Предпазвайте ги, когато не ги
носите

Чист звук. Мощни баси
Чист звук. Мощни баси

Пасивно премахване на шума

Пасивно премахване на шума. Потопете се
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