
 

 

Philips
Słuchawki dokanałowe z 
mikrofonem

Przetworniki 8,6 mm/zamkn. 

konstrukcja

Zintegrowany mikrofon
Czarny
Douszne

PRO6105BK
Perfekcyjna czystość dźwięku

Gdy wszystko, czego Ci potrzeba, to czysty dźwięk. Oto przewodowe słuchawki dokanałowe, dzięki 

którym Twoje listy odtwarzania, podcasty i połączenia zabrzmią idealnie. Model ten jest również zgodny 

z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości: dzięki niemu usłyszysz więcej szczegółów, słuchając muzyki w 

wysokiej jakości przez Internet.

Czysty dźwięk, doskonałe dopasowanie
• 9-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne
• Czysty dźwięk. Mocny bas.

Od ulubionej listy odtwarzania po ważny telefon
• Pasywna izolacja szumów. Zanurz się w dźwiękach.
• Dźwięk wysokiej rozdzielczości — usłysz każdy szczegół
• Wbudowany mikrofon z funkcją redukcji echa zapewnia czysty dźwięk

Wyjątkowa wygoda i świetny wygląd.
• Owalna wkładka akustyczna. Komfort i pasywna izolacja szumów.
• 3 wymienne gumowe nakładki na słuchawki douszne zapewniające wygodne dopasowanie
• Nie słuchasz muzyki? Schowaj słuchawki w bezpieczne miejsce.



 Od listy odtwarzania po ważny telefon
Odbierz telefon, zatrzymaj utwór. Wszystko to bez 
sięgania po telefon. Wbudowany mikrofon z funkcją 
redukcji echa zapewni czysty dźwięk podczas 
rozmowy. Gdy słuchasz muzyk lub podcastu, idealnie 
dostrojone neodymowe przetworniki akustyczne 
zapewnią czysty i szczegółowy dźwięk.

Dźwięk wysokiej rozdzielczości — usłysz 
każdy szczegół
Uwielbiasz dźwięk wysokiej rozdzielczości 
przesyłany strumieniowo? Usłysz więcej dzięki 
słuchawkom obsługującym dźwięk wysokiej 
rozdzielczości w częstotliwości nawet do 40 kHz. 
Więcej szczegółów w podróży.

Wygoda na dłużej
Owalna wkładka akustyczna oraz wymienne gumowe 
nakładki na słuchawki douszne w trzech rozmiarach 
tworzą idealną izolację. Ciesz się komfortem 
słuchania przez cały dzień dzięki doskonałej pasywnej 
izolacji szumów.

Owalna wkładka akustyczna
Owalna wkładka akustyczna. Komfort i pasywna 
izolacja szumów.

9-milimetrowe przetworniki 
neodymowe
9-milimetrowe neodymowe przetworniki 
akustyczne

Etui
Nie słuchasz muzyki? Schowaj słuchawki w 
bezpieczne miejsce.

Czysty dźwięk. Mocny bas.
Czysty dźwięk. Mocny bas.

Pasywna izolacja szumów
Pasywna izolacja szumów. Zanurz się w dźwiękach.
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Dźwięk
• System akustyczny: Zamknięty
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: CCAW
• Średnica głośnika: 8,6
• Czułość: 109 dB
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Pasmo przenoszenia: 7–40 000 Hz

Możliwości połączeń
• Mikrofon: Wejściowe mikrofonowe typu jack 

3,5 mm
• Wykończenie złącza: pozłacane
• Długość przewodu: 1,2 m

Akcesoria
• Nakładki douszne: Dodatkowe 2 pary

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Typ ułożenia półki: Zawieszane
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

7 x 17,5 x 2,5 cm
• Waga brutto: 0,05 kg

• Waga netto: 0,018 kg
• Waga opakowania: 0,032 kg
• EAN: 69 51613 98178 8

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

38 x 18,3 x 19,6 cm
• Waga brutto: 1,59 kg
• Waga netto: 0,432 kg
• Waga opakowania: 1,158 kg
• GTIN: 1 69 51613 98178 5

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

18 x 8,2 x 7,8 cm
• Waga brutto: 0,17 kg
• Waga netto: 0,054 kg
• Waga opakowania: 0,116 kg
• GTIN: 2 69 51613 98178 2

UPC
• UPC: 8 40063 20210 8
•

Dane techniczne
Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Przetworniki 8,6 mm/zamkn. konstrukcja Zintegrowany mikrofon, Czarny, Douszne
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