
 

 

Philips
Slúchadlá do uší s 
mikrofónom

SHE1405BK
Prenikavé piesne. Jasné hovory.

Prehrávajte hudbu a volajte
Prepínajte zo zoznamu prehrávaných súborov na podcasty a na hovory za pár sekúnd. Dokonale 

vyladené zvukové neodýmiové budiče a pasívne potláčanie hluku dodávajú jasný zvuk. Vymeniteľné 

kryty na slúchadlá do uší v troch veľkostiach vám umožnia nájsť tie, ktoré vám najlepšie sadnú.

Čistý zvuk
• 8,6 mm neodýmiové akustické budiče
• Čistý zvuk

Počnúc sústredeným zoznamom skladieb až po temperamentný hovor
• Diaľkové ovládanie na kábli. Jednoducho prepínajte medzi zoznamom skladieb a hovormi
• Oválna akustická trubica. Pohodlná a pasívna izolácia hluku

Skvelý pocit. Aj na diaľku.
• 3 vymeniteľné gumené kryty na slúchadlá. Pohodlné nosenie
• Kábel s dĺžkou 1,2 m
• Gumená ochrana kábla odoláva opakovanému ohybu



 Čistý zvuk. Dokonalé nasadenie.
Naplno sa oddajte podcastu. Kochajte sa hudbou. 
Oválna akustická trubica a tri veľkosti vymeniteľných 
gumených krytov na slúchadlá do uší zaisťujú 
dokonalú izoláciu. Vychutnajte si pohodlné 
počúvanie a poriadnu pasívnu izoláciu hluku.

Diaľkové ovládanie na kábli.
Pozastavte hudbu a prijmite hovor. Všetko bez 
dotyku smartfónu, a to vďaka diaľkovému ovládaniu 
na kábli.

Vzdialenosť nie je problém
Tieto slúchadlá do uší disponujú 1,2 m káblom. 
Vďaka mäkkej gumovej kotve medzi slúchadlami a 
káblami, ktorá chráni pripojenie káblov, zvuk do 
slúchadiel prichádza nepretržite.

Pre pocit pohodlia.
Slúchadlá dokonale tesnia, a to vďaka oválnej 
akustickej trubici a trom veľkostiam vymeniteľných 
gumených krytov na slúchadlá. Vychutnáte si tak 
celodenné pohodlie pri počúvaní a vynikajúcu 
izoláciu pasívneho šumu.

-
8,6 mm neodýmiové akustické budiče

Oválna akustická trubica
Oválna akustická trubica. Pohodlná a pasívna izolácia 
hluku

-
Gumená ochrana kábla odoláva opakovanému ohybu
SHE1405BK/10

Hlavné prvky
Dátum vydania  
2022-04-29

Verzia: 3.1.7

12 NC: 8670 001 31879
EAN: 69 51613 98160 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
Dizajn
• Farba: Čierna

Zvuk
• Akustický systém: Polouzavretý
• Typ magnetu: Neodýmiová
• Hlasová cievka: Meď
• Membrána: Mylarová kupola
• Impedancia: 16 Ohmov
• Maximálny príkon: 20 mW
• Citlivosť: 103 dB
• Priemer reproduktora: 8,6 mm
• Typ: Dynamický
• Frekvenčná odozva: 10 - 22 000 Hz

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: Dvojité paralelné, symetrické
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Typ kábla: Meď
• Vyhotovenie konektorov: Pokované chrómom
• Mikrofón: Vstavaný mikrofón

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: 0 695 kg
• GTIN: 2 69 51613 98160 7
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 22 x 12,5 x 18 cm

• Hmotnosť netto: 0,288 kg
• Počet používateľských balení: 24
• Hmotnosť obalu: 0,407 kg

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 3,175 kg
• GTIN: 1 69 51613 98160 0
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 49 x 27 x 20,5 cm
• Hmotnosť netto: 1,152 kg
• Počet používateľských balení: 96
• Hmotnosť obalu: 2,023 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 8,3 x 11,5 x 2,5 cm
• EAN: 69 51613 98160 3
• Hmotnosť brutto: 0,023 kg
• Hmotnosť netto: 0,012 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Hmotnosť obalu: 0,011 kg
• Typ policového umiestnenia: Zavesenie

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 5,5 cm*1 cm*6,8 cm
• Hmotnosť: 0,012 kg
•

Technické údaje
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