
 

 

„Philips“
Į ausis dedamos ausinės su 
mikrofonu

8,6 mm garsiakalbiai / uždaros
integruotas mikrofonas
Juoda
Į ausis

PRO6105BK
Tobulai aišku

Kai aiškus garsas yra viskas, ko reikia. Nuo grojaraščio iki audiovizualinių įrašų ir skambučių – 
šiose į ausis dedamose ausinėse visa tai skamba puikiai. Be to, jos suderinamos su didelės 
rezoliucijos garsu – jei klausysite mėgstamos didelės rezoliucijos transliacijos, išgirsite daugiau.

Aiškus garsas. Tobulai tinka.
• 9 mm neodimio akustiniai garsiakalbiai
• Aiškus garsas. Smarkūs bosai

Nuo susitelkimo į grojaraštį iki gyvybiškai svarbaus skambučio
• Pasyvus triukšmo izoliavimas. Įsijauskite
• Aukštos rezoliucijos garsas. Girdėkite daugiau
• Įmontuotas mikrofonas su aido pašalinimo funkcija, kad garsas būtų aiškus

Puikus jausmas. Graži išvaizda.
• Ovalus akustinis vamzdis. Komfortas ir pasyvaus triukšmo izoliavimas
• 3 keičiami guminiai ausinių antgaliai. Patogūs įdėjus
• Krepšys nešti. Laikykite jas saugiai, kai nedėvite



 Nuo grojaraščio iki gyvybiškai svarbaus 
skambučio
Skambinkite sustabdykite grojaraštį. Visa tai atlikite 
nepaliesdami išmaniojo telefono. Dėl įmontuoto 
mikrofono su aido slopinimo funkcija garsas kalbant 
yra aiškus. Kai klausote muzikos ar audiovizualinių 
įrašų, iš tobulai suderintų neodimio akustinių 
garsiakalbių sklinda aiškus, detalus garsas.

Aukštos rezoliucijos garsas. Girdėkite 
daugiau.
Patinka aukštos rezoliucijos transliavimo paslauga? 
Girdėkite daugiau su šiomis aukštos rezoliucijos 
garso ausinėmis. Jos gali atkurti iki 40 kHz aukščio 
dažnius ir keliaudami per jas girdėsite detalų garsą.

Jauskitės patogiai.
Ovalus akustinis vamzdelis ir trijų dydžių keičiami 
guminiai ausinių antgaliai – tobulas sandarumas. 
Mėgaukitės visą dieną patogiai klausydamiesi ir 
naudodami puikią pasyvaus triukšmo izoliavimo 
funkciją.

Ovalus akustinis vamzdis
Ovalus akustinis vamzdis. Komfortas ir pasyvaus 
triukšmo izoliavimas

9 mm neodimio garsiakalbiai
9 mm neodimio akustiniai garsiakalbiai

Krepšys nešti.
Krepšys nešti. Laikykite jas saugiai, kai nedėvite

Aiškus garsas. Smarkūs bosai
Aiškus garsas. Smarkūs bosai

Pasyvus triukšmo izoliavimas
Pasyvus triukšmo izoliavimas. Įsijauskite
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Garsas
• Akustinė sistema: Uždara
• Magnetinio tipo: „Neodymium“
• Garsinė ritė: CCAW
• Garsiakalbio skersmuo: 8,6
• Jautrumas: 109 dB
• Diafragma: „Mylar“ kupolas
• Dažninė charakteristika: 7–40 000 Hz

Prijungimo galimybė
• Mikrofonas: Mikrofonas, 3,5 mm jungtis
• Jungties danga: auksas
• Kabelio ilgis: 1,2 m

Priedai
• Ausų gaubteliai: Papildomos 2 poros

Pakavimo matmenys
• Pakuotės tipas: Dėžė
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Išdėstymo tipas: Pakabinti
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

7 x 17,5 x 2,5 cm

• Bendras svoris: 0,05 kg
• Grynasis svoris: 0,018 kg
• Pakuotės svoris: 0,032 kg
• EAN: 69 51613 98178 8

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
• Outer carton (L x W x H): 38 x 18,3 x 19,6 cm
• Bendras svoris: 1,59 kg
• Grynasis svoris: 0,432 kg
• Pakuotės svoris: 1,158 kg
• GTIN: 1 69 51613 98178 5

Vidinė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Inner carton (L x W x H): 18 x 8,2 x 7,8 cm
• Bendras svoris: 0,17 kg
• Grynasis svoris: 0,054 kg
• Pakuotės svoris: 0,116 kg
• GTIN: 2 69 51613 98178 2

UPC
• UPC: 8 40063 20210 8
•

Specifikacijos
Į ausis dedamos ausinės su mikrofonu
8,6 mm garsiakalbiai / uždaros integruotas mikrofonas, Juoda, Į ausis

http://www.philips.com

