
 

 

Philips
Căști intraauriculare cu 
microfon

SHE1405BK
Melodii puternice. Apeluri clare.

Redă muzică şi vorbeşte
Comută într-o clipă de la lista de melodii la un podcast sau la un apel. Difuzoarele acustice din 
neodim perfect reglate şi anularea pasivă a zgomotului oferă sunet clar. Găseşte potrivirea perfectă 
cu capacele interschimbabile pentru elementele auriculare, disponibile în trei dimensiuni.

Sunet clar
• Difuzoare acustice din neodim de 8,6 mm
• Sunet clar

De la lista de melodii pentru concentrare la apelul vital
• Telecomandă pe fir. Comută cu ușurinţă de la lista de melodii la un apel
• Tub acustic oval. Confort și izolare pasivă a zgomotului

Purtare comodă. Performanţă puternică.
• 3 capace auriculare interschimbabile din cauciuc. Potrivire confortabilă
• Lungime a cablului de 1,2 m
• Protecţia de cablu din cauciuc rezistă la îndoirea repetată



 Sunet clar. Potrivire perfectă.
Lasă-te captivat de un podcast. Simte emoţia muzicii. 
Un tub acustic oval și trei dimensiuni de capace 
auriculare interschimbabile din cauciuc creează o 
etanșare perfectă. Ascultă confortabil și beneficiază 
de o izolare pasivă bună a zgomotului.

Telecomandă pe fir.
Efectuează un apel, întrerupe lista de melodii. Toate 
acestea fără a-ţi atinge smartphone-ul, datorită 
telecomenzii pe fir.

Pregătit pentru performanţă puternică
Aceste căști intraauriculare au un cablu de 1,2 m. O 
ancoră din cauciuc moale între căști și cabluri îţi 
protejează conexiunea prin cablu și menţine redarea.

Stai confortabil.
Tubul acustic oval și cele trei dimensiuni de capace 
auriculare interschimbabile din cauciuc creează o 
etanșare perfectă. Beneficiază de confort de 
ascultare întreaga zi și de izolare pasivă excelentă a 
zgomotului.

-
Difuzoare acustice din neodim de 8,6 mm

Tub acustic oval
Tub acustic oval. Confort și izolare pasivă a 
zgomotului

-
Protecţia de cablu din cauciuc rezistă la îndoirea 
repetată
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Design
• Culoare: Negru

Sunet
• Sistem acustic: Semi-închis
• Tip magnet: Neodim
• Bobină: Cupru
• Diafragmă: Dom din mylar
• Impedanţă: 16 Ohm
• Putere maximă de intrare: 20 mW
• Sensibilitate: 103 dB
• Diametru difuzor: 8,6 mm
• Tip: Dinamic
• Răspuns în frecvenţă: 10 - 22.000 Hz

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: Paralelă dublă, simetrică
• Lungime cablu: 1,2 m
• Tip cablu: Cupru
• Finisaj conector: Placat cu crom
• Microfon: Microfon încorporat

Cutie interioară
• Greutate brută: 0,695 kg
• GTIN: 2 69 51613 98160 7
• Cutie interioară (L x L x Î): 22 x 12,5 x 18 cm
• Greutate netă: 0,288 kg

• Număr de ambalaje: 24
• Greutate proprie: 0,407 kg

Cutie exterioară
• Greutate brută: 3,175 kg
• GTIN: 1 69 51613 98160 0
• Cutie exterioară (L x L x Î): 49 x 27 x 20,5 cm
• Greutate netă: 1,152 kg
• Număr de ambalaje: 96
• Greutate proprie: 2,023 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

8,3 x 11,5 x 2,5 cm
• EAN: 69 51613 98160 3
• Greutate brută: 0,023 kg
• Greutate netă: 0,012 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Greutate proprie: 0,011 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Atârnare

Dimensiuni
• Dimensiunile produsului (l x A x H): 5,5 cm*1 

cm*6,8 cm
• Greutate: 0,012 kg
•
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