
 

 

Philips
Sluchátka do uší 
s mikrofonem

SHE1405BK
Kvalitní písničky. Čisté hovory.

Přehrávání hudby a volání
Přepínejte mezi seznamy skladeb, podcasty a hovory mrknutím oka. Dokonale vyladěné neodymové 

akustické reproduktory a pasivní potlačení hluku zajišťují čistý zvuk. Díky vyměnitelným krytům na konce 

sluchátek ve třech velikostech si můžete vybrat dle svých preferencí.

Čistý zvuk
• 8,6mm neodymové reproduktory
• Čistý zvuk

Od seznamu skladeb k práci po důležité hovory
• Integrované ovládání. Snadné přepínání mezi seznamy skladeb a hovory
• Oválná akustická trubice. Pohodlí a pasivní izolace hluku

Jsou pohodlné. Jsou výkonné.
• 3 vyměnitelné pogumované kryty na konce sluchátek. Pohodlný tvar
• Délka kabelu 1,2 m
• Gumová ochrana kabelů snese opakované ohýbání



 Čistý zvuk. Padnou dokonale.
Vychutnejte si podcasty plnými doušky. Nechte se 
unést hudbou. Oválný zvukovod a tři velikosti 
vyměnitelných pogumovaných krytů na konce 
sluchátek vytvářejí dokonalé utěsnění. Dopřejte si 
ničím nerušený poslech a užijte si kvalitní pasivní 
izolaci zvuku.

Integrované ovládání.
Integrované ovládání vám umožňuje přijmout hovor 
a pozastavit přehrávání hudby – to vše aniž byste se 
museli dotknout smartphonu.

Solidní výkon za jakýchkoli okolností
Kabel těchto sluchátek do uší je dlouhý 1,2 m. Měkká 
guma mezi sluchátky a kabely chrání připojení 
a zajišťuje neustálý příjem zvuku.

Buďte v pohodlí.
Oválný zvukovod a tři velikosti vyměnitelných 
pogumovaných krytů na konce sluchátek vytvářejí 
dokonalé utěsnění. Vychutnejte si pohodlí při 
celodenním poslechu a vynikající pasivní izolaci 
hluku.

-
8,6mm neodymové reproduktory

Oválný zvukovod
Oválná akustická trubice. Pohodlí a pasivní izolace 
hluku

-
Gumová ochrana kabelů snese opakované ohýbání
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Design
• Barva: Černá

Zvuk
• Akustický systém: Polouzavřený
• Typ magnetu: Neodymový
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: Měď
• Membrána: mylarová kopule
• Impedance: 16 ohmů
• Maximální příkon: 20 mW
• Citlivost: 103 dB
• Průměr reproduktoru: 8,6 mm
• Typ: Dynamický
• Kmitočtová charakteristika: 10 – 22 000 Hz

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: Dvojité - paralelní, symetrické
• Délka kabelu: 1,2 m
• Typ kabelu: Měď
• Povrchová úprava konektoru: Chromovaný
• Mikrofon: Vestavěný mikrofon

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 0,695 kg
• GTIN: 2 69 51613 98160 7
• Vnitřní obal (D x Š x V): 22 x 12,5 x 18 cm

• Čistá hmotnost: 0,288 kg
• Počet spotřebitelských balení: 24
• Hmotnost obalu: 0,407 kg

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 3,175 kg
• GTIN: 1 69 51613 98160 0
• Vnější obal (D x Š x V): 49 x 27 x 20,5 cm
• Čistá hmotnost: 1,152 kg
• Počet spotřebitelských balení: 96
• Hmotnost obalu: 2,023 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 8,3 x 11,5 x 2,5 cm
• EAN: 69 51613 98160 3
• Hrubá hmotnost: 0,023 kg
• Čistá hmotnost: 0,012 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Hmotnost obalu: 0,011 kg
• Typ umístění poličky: Zavěšení

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 

5,5 cm x 1 cm x 6,8 cm
• Hmotnost: 0,012 kg
•

Specifikace
Sluchátka do uší s mikrofonem
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