
 

 

„Philips“
Į ausis įdedamos ausinės su 
mikrofonu

SHE1405BK
Galingos dainos. Aiškūs skambučiai.

Leiskite muziką ir kalbėkite
Perjunkite iš grojaraščio į tinklalaides, kad galėtumėte akimirksniu skambinti. Naudodami 
tobulai suderintus neodimio akustinius garsiakalbius ir pasyvų triukšmo šalinimą, girdėsite aiškų 
garsą. Atraskite jums tobulai tinkantį variantą su keičiamais trijų dydžių ausinių gaubteliais.

Švarus garsas
• 8,6 mm neodimio akustiniai garsiakalbiai
• Švarus garsas

Nuo susitelkimo į grojaraštį iki gyvybiškai svarbaus skambučio
• Įmontuotas nuotolinio valdymo pultas. Lengvai perjunkite iš grojaraščio į skambutį
• Ovalus akustinis vamzdis. Komfortas ir pasyvaus triukšmo izoliavimas

Puikus jausmas. Veikia per atstumą.
• 3 keičiami guminiai ausinių antgaliai. Patogūs įdėjus
• 1,2 m laido ilgis
• Guminė laido apsauga atlaiko kartotinį lenkimą



 Aiškus garsas. Tobulai tinka.
Pasinerkite į tinklalaides. Tegul jus neša muzika. 
Ovalus akustinis vamzdelis ir trijų dydžių keičiami 
guminiai ausinių antgaliai sukuria puikų sandarumą. 
Klausykitės patogiai ir mėgaukitės puikiu pasyviu 
triukšmo izoliavimu.

Įmontuotas nuotolinio valdymo pultas.
Atsiliepkite į skambutį, sustabdykite grojaraštį. Su 
įmontuotu nuotolinio valdymo pultu viską padarysite 
neliesdami išmaniojo telefono.

Paruoštas veikti per atstumą
Šios į ausis dedamos ausinės turi 1,2 m laidą. 
Minkštas, guminis tvirtinimas tarp ausinių ir laidų 
apsaugo laido jungtį, kad ir toliau girdėtumėte 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.

-
8,6 mm neodimio akustiniai garsiakalbiai

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

-
Guminė laido apsauga atlaiko kartotinį lenkimą
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Konstrukcija
• Spalva: Juoda

Garsas
• Akustinė sistema: Pusiau uždaros
• Magnetinio tipo: „Neodymium“
• Garsinė ritė: Varinė
• Diafragma: „Mylar“ kupolas
• Pilnutinė varža: 16 omų
• Didžiausia įvesties galia: 20 mW
• Jautrumas: 103 dB
• Garsiakalbio skersmuo: 8,6 mm
• Tipas: Dinaminis
• Dažninė charakteristika: 10 – 22 000 Hz Hz

Prijungimo galimybė
• Laido jungtis: Dvi lygiagrečiosios, simetrinės
• Kabelio ilgis: 1,2 m
• Laido tipas: Varinė
• Jungties danga: chromas
• Mikrofonas: Integruotas mikrofonas

Vidinė dėžutė
• Bendras svoris: 0,695 kg
• GTIN: 2 69 51613 98160 7
• Inner carton (L x W x H): 22 x 12,5 x 18 cm
• Grynasis svoris: 0,288 kg

• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
• Pakuotės svoris: 0,407 kg

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 3,175 kg
• GTIN: 1 69 51613 98160 0
• Outer carton (L x W x H): 49 x 27 x 20,5 cm
• Grynasis svoris: 1,152 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 96
• Pakuotės svoris: 2,023 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

8,3 x 11,5 x 2,5 cm
• EAN: 69 51613 98160 3
• Bendras svoris: 0,023 kg
• Grynasis svoris: 0,012 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pakuotės svoris: 0,011 kg
• Išdėstymo tipas: Pakabinti

Matmenys
• Gaminio matmenys (P x A x G): 5,5 cm x 1 cm x 

6,8 cm
• Svoris: 0,012 kg
•
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