
 

 

Philips
Ausīs ieviet. austiņas ar 
mikrofonu

SHE1405BK
Spēcīgas dziesmas. Skaidri zvani.

Mūzika un sarunas
Pārslēdziet no atskaņošanas saraksta uz podkāstu, uz zvanu vienā acumirklī. Ideāli 
pieskaņoti neodīma akustiskie skaļruņi un pasīva trokšņa slāpēšanas sistēma sniedz dzirdu 
skaņu. Atrodiet sev piemērotāko — trīs dažādu izmēru maināmi ausu uzgaļu apvalki.

Tīra skaņa
• 8,6 mm neodīma akustiskie skaļruņi
• Tīra skaņa

No koncentrēta atskaņošanas saraksta līdz svarīgam zvanam
• Iebūvēta tālvadība. Viegli pārslēdziet no atskaņošanas saraksta uz zvanu.
• Ovālas formas akustiskais vads. Komforts un pasīvā trokšņu izolācija

Lieliska sajūta. Lielisks sniegums.
• 3 maināmi gumijoti ausu uzgaļu apvalki. Ērti piemēroti
• Vada garums 1,2 m
• Gumijas vada aizsargs ir izturīgs pret atkārtotu saliekšanu



 Skaidra skaņa. Ideāli piemērotas.
Aizmirstiet par laiku, klausoties podkāstu. Lai jūs 
aizrauj mūzika. Ovālas formas akustiskais vads un trīs 
izmēru maināmie gumijotie ausu uzgaļu apvalki cieši 
pieguļ. Izbaudiet klausīšanās komfortu un labu pasīvo 
trokšņu izolāciju.

Iebūvēta tālvadība.
Atbildiet uz zvanu, apturiet atskaņošanas sarakstu. 
Ar iebūvēto tālvadību izdariet to visu, nepieskaroties 
viedtālrunim.

Gatavs lieliskam sniegumam
Šīm ausīs liekamajām austiņām ir 1,2 m garš vads. 
Mīksts gumijas aizsargs starp austiņām un vadiem 
aizsargā vada savienojumu un ļauj skaņai plūst.

Izbaudiet ērtību.
Ovālas formas akustiskais vads un trīs izmēru 
maināmie gumijotie ausu uzgaļu apvalki cieši pieguļ. 
Izbaudiet klausīšanās komfortu visas dienas garumā 
un izcilu pasīvo trokšņu izolāciju.

-
8,6 mm neodīma akustiskie skaļruņi

Ovālas formas akustiskais vads
Ovālas formas akustiskais vads. Komforts un pasīvā 
trokšņu izolācija

-
Gumijas vada aizsargs ir izturīgs pret atkārtotu 
saliekšanu
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Dizains
• Krāsa: Melna

Skaņa
• Akustiskā sistēma: Daļēji noslēgta
• Magnēta veids: Neodīms
• Skaļruņa spole: Varš
• Membrāna: Milāra kupols
• Pilnā pretestība: 16 omi
• Maksimālā ieejas jauda: 20 mW
• Jutība: 103 dB
• Skaļruņa diametrs: 8,6 mm
• Tips: Dinamisks
• Frekvences reakcija: 10 – 22 000 Hz

Savienojamība
• Vada savienojums: Divi paralēli, simetriski
• Vada garums: 1,2 m
• Vada tips: Varš
• Savienotāja apdare: Hromēts
• Mikrofons: Iebūvētais mikrofons

Iekšējā kartona kaste
• Bruto svars: 0,695 kg
• GTIN: 2 69 51613 98160 7
• Inner carton (L x W x H): 22 x 12,5 x 18 cm
• Neto svars: 0,288 kg

• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
• Taras svars: 0,407 kg

Ārējā kartona kaste
• Bruto svars: 3,175 kg
• GTIN: 1 69 51613 98160 0
• Outer carton (L x W x H): 49 x 27 x 20,5 cm
• Neto svars: 1,152 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 96
• Taras svars: 2,023 kg

Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

8,3 x 11,5 x 2,5 cm
• EAN: 69 51613 98160 3
• Bruto svars: 0,023 kg
• Neto svars: 0,012 kg
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
• Taras svars: 0,011 kg
• Plauktā novietošanas veids: Iekarināma

Izmēri
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 

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