
 

 

Philips
Słuchawki dokanałowe z 
mikrofonem

SHE1405BK
Głośne utwory i wyraźne rozmowy

Odtwarzanie muzyki i rozmawianie
Przejdź z listy odtwarzania do podcastu lub połączenia w sekundę. Idealnie dostrojone 
neodymowe przetworniki akustyczne i funkcja pasywnej redukcji szumów otoczenia zapewniają 
wyraźne brzmienie. Dopasuj wymienne nakładki na słuchawki douszne w trzech rozmiarach.

Wyraźne brzmienie
• 8,6-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne
• Wyraźne brzmienie

Od ulubionej listy odtwarzania po ważny telefon
• Wbudowane sterowanie ułatwiające przechodzenie z listy utworów do rozmowy
• Owalna wkładka akustyczna. Komfort i pasywna izolacja szumów.

Wyjątkowa wygoda i wydajność
• 3 wymienne gumowe nakładki na słuchawki douszne zapewniające wygodne dopasowanie
• Przewód o długości 1,2 m
• Gumowe zabezpieczenie kabla jest odporne na wielokrotne zgięcia



 Czysty dźwięk, doskonałe dopasowanie
Zasłuchaj się w podcaście. Daj się ponieść muzyce. 
Owalna wkładka akustyczna oraz wymienne gumowe 
nakładki na słuchawki douszne w trzech rozmiarach 
tworzą idealną izolację. Ciesz się komfortem 
słuchania dzięki doskonałej pasywnej izolacji 
szumów.

Wbudowane sterowanie
Odbierz telefon, zatrzymaj odtwarzanie listy 
utworów. Wszystko bez dotykania smartfona dzięki 
wbudowanemu sterowaniu.

Gotowe na wszystko
Słuchawki dokanałowe mają kabel o długości 1,2 m. 
Miękka gumowa kotwa pomiędzy słuchawkami a 
kablem zabezpiecza połączenie przewodowe i 
zapewnia ciągłość dźwięku.

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.

-
8,6-milimetrowe neodymowe przetworniki 
akustyczne

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

-
Gumowe zabezpieczenie kabla jest odporne na 
wielokrotne zgięcia
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Wykończenie
• Kolor: Czarny

Dźwięk
• System akustyczny: Półzamknięty
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: Miedziany
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Impedancja: 16 omów
• Maksymalna moc wejściowa: 20 mW
• Czułość: 103 dB
• Średnica głośnika: 8,6 mm
• Typ: Dynamiczne
• Pasmo przenoszenia: 10–22 000 Hz

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: Dwa równoległe, 

symetryczne
• Długość przewodu: 1,2 m
• Typ przewodu: Miedziany
• Wykończenie złącza: Chromowane
• Mikrofon: Wbudowany mikrofon

Karton wewnętrzny
• Waga brutto: 0,695 kg
• GTIN: 2 69 51613 98160 7
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

22 x 12,5 x 18 cm

• Waga netto: 0,288 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
• Waga opakowania: 0,407 kg

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 3,175 kg
• GTIN: 1 69 51613 98160 0
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

49 x 27 x 20,5 cm
• Waga netto: 1,152 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 96
• Waga opakowania: 2,023 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

8,3 x 11,5 x 2,5 cm
• EAN: 69 51613 98160 3
• Waga brutto: 0,023 kg
• Waga netto: 0,012 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Waga opakowania: 0,011 kg
• Typ ułożenia półki: Zawieszane

Wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 5,5 cm x 1 cm x 

6,8 cm
• Waga: 0,012 kg
•

Dane techniczne
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