Philips
Слушалки за поставяне в
ушите с микрофон

SHE1405BK

Силни песни. Ясни обаждания.
Слушайте музика и разговаряйте
Превключвайте мигновено между списък за изпълнение, подкаст и входящо обаждане.
Перфектно настроените неодимови акустични мембрани и пасивното елиминиране на шума
предоставят ясен звук. Открийте идеалния размер за вас с взаимозаменяеми накрайници за
микрокапсули в три размера.
Ясен звук
• 8,6 мм неодимови акустични мембрани
• Ясен звук
От списък с песни за фокусиране до важен разговор
• Вградено дистанционно управление. Лесно превключване между списък за изпълнение и
обаждане
• Овален акустичен улей. Комфорт и пасивно изолиране на шума
Превъзходно усещане. Издържат докрай.
• 3 взаимозаменяеми гумени накрайника за микрокапсули. Удобно прилягане
• 1,2 м дължина на кабела
• Гуменият кабелен протектор е устойчив на многократно огъване

SHE1405BK/10

Слушалки за поставяне в ушите с микрофон

Спецификации

Акценти

Дизайн

• Цвят: Черно

• Брой потребителски опаковки: 24
• Тегло на опаковката: 0,407 кг

Звук

Външен кашон

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Акустична система: Полузатворена
Тип магнит: Неодимов
Звукова намотка: Мед
Диафрагма: Миларова куполна
Импеданс: 16 ома
Максимална входяща мощност: 20 mW
Чувствителност: 103 dB
Диаметър на високоговорителя: 8,6 мм
Тип: Динамичен
Честотен обхват: 10 - 22 000 Hz

Възможности за свързване

•
•
•
•
•

Кабелна връзка: Двойно паралелна, симетрична
Дължина на кабела: 1,2 м
Вид кабел: Мед
Покритие на съединителя: Хромиран
Микрофон: Вграден микрофон

Вътрешен кашон

•
•
•
•

Бруто тегло: 0,695 кг
GTIN: 2 69 51613 98160 7
Вътрешен кашон (л x Ш x В): 22 x 12,5 x 18 см
Нето тегло: 0,288 кг

•
•
•
•
•
•

Бруто тегло: 3,175 кг
GTIN: 1 69 51613 98160 0
Външен кашон (л x Ш x В): 49 x 27 x 20,5 см
Нето тегло: 1,152 кг
Брой потребителски опаковки: 96
Тегло на опаковката: 2,023 кг

Габарити на опаковката

• Габарити на опаковката (Ш x В x Д):
8,3 x 11,5 x 2,5 см
• EAN: 69 51613 98160 3
• Бруто тегло: 0,023 кг
• Нето тегло: 0,012 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Тегло на опаковката: 0,011 кг
• Начин на поставяне: Окачен

Размери

• Размери на изделието (ШxДxВ): 5,5 см*1 см*6,8
см
• Тегло: 0,012 кг
•

Чист звук. Перфектно прилягане.

Потопете се в подкаст. Усетете влиянието на
музиката. Акустичен улей с овална форма и три
размера взаимозаменяеми гумени накрайници за
микрокапсули създават идеално уплътнение.
Слушайте удобно и се наслаждавайте на
прилично пасивно премахване на шума.

Вградено дистанционно управление.

Приемете обаждане, поставете на пауза списъка
за изпълнение. Всичко това, без да докосвате
вашия смартфон благодарение на вграденото
дистанционно управление.

Готови да издържат докрай

Тези слушалки за поставяне в ухото имат 1,2 м
кабел. Мек гумен фиксатор между слушалките и
кабелите защитава вашата кабелна връзка и не
възпрепятства звука.

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.

-

8,6 мм неодимови акустични мембрани

Овален акустичен улей

Овален акустичен улей. Комфорт и пасивно
изолиране на шума

-

Гуменият кабелен протектор е устойчив на
многократно огъване
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