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Ενδώτια ακουστικά

Ροζ

SHE2115PK
Ήχος μπάσων

Ακούστε μουσική και μιλήστε
Με ηχεία 15 χιλιοστών, αυτά τα ακουστικά-ψείρες ξεχωρίζουν για την απόδοση μπάσων. Η 

εργονομική σχεδίαση με τα λεπτά καλύμματα από καουτσούκ προσφέρει άνετη ακρόαση για 

πολλές ώρες, ενώ διαθέτουν και ευαίσθητα μικρόφωνα και εύκολο χειρισμό, για να μιλάτε στο 

κινητό σας τηλέφωνο.

Μουσική στ' αφτιά σας
• Διάταξη οδήγησης ηχείου 15mm που βελτιώνει την άνεση όταν το φοράτε
• Τα ανοίγματα Bass Beat επιτρέπουν την κίνηση του αέρα για καλύτερο ήχο

Σχεδιασμένα ειδικά για εσάς
• Ενσωματωμένο μικρόφωνο και κουμπί κλήσεων

Σχεδιασμένο να ταιριάζει σε σας και το στυλ σας
• Ακουστικά με λεπτό κάλυμμα, για την πιο άνετη εφαρμογή



 Ενσωματωμένο μικρόφωνο
Με το ενσωματωμένο μικρόφωνο και το κουμπί 
κλήσεων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα 
ακουστικά Philips για μουσική αλλά και κλήσεις 
από το κινητό σας τηλέφωνο. Απολαύστε κλήσεις 
handsfree, καθώς θα μπορείτε να τις δεχθείτε και 
να τις τερματίσετε από τα ακουστικά σας.

Διάταξη οδήγησης ηχείου 15 mm
Αρκετά μικρή για βέλτιστη άνεση όταν τη φοράτε 
και αρκετά μεγάλη για απόδοση καθαρού ήχου 
χωρίς παραμορφώσεις, η διάταξη οδήγησης 
ηχείου 15 mm αποτελεί ιδανικό μέγεθος για 
μεγαλύτερη απόλαυση όταν ακούτε.

Ανοίγματα Bass Beat
Τα ανοίγματα Bass Beat επιτρέπουν την κίνηση του 
αέρα για καλύτερο ήχο με βαθιά, πλούσια μπάσα.

Ακουστικά με λεπτό κάλυμμα
Το λεπτό κάλυμμα είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με 
την ανατομία του καναλιού του ανθρώπινου 
αυτιού, για να απολαμβάνετε ασφαλή και άνετη 
εφαρμογή.
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Σχεδίαση
• Χρώμα: Ροζ

Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: Άνοιγμα
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Πηνίο φωνής: Χάλκινο
• Διάφραγμα: Mylar dome
• Συχνότητα απόκρισης: 12 - 22 000 Hz
• Αντίσταση: 16 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 50 mW
• Ευαισθησία: 107 dB
• Διάμετρος ηχείου: 15 χιλ.
• Τύπος: Δυναμικό

Συνδεσιμότητα
• Σύνδεση καλωδίων: Διπλή παράλληλη, 
συμμετρική

• Μήκος καλωδίου: 1,0 μ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
• Φινίρισμα βύσματος: Επιχρωμιωμένο
• Μικρόφωνο: Ενσωματωμένο μικρόφωνο

Εσωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 0,1146 κ.
• Μικτό βάρος: 0,252 lb
• GTIN: 2 69 23410 71921 9
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

7,0 x 3,1 x 2,4 ίντσες
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

17,9 x 8 x 6 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,0414 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,091 lb
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• Καθαρό απόβαρο: 0,161 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,0732 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 1,13 κ.
• Μικτό βάρος: 2,491 lb
• GTIN: 1 69 23410 71921 2
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

13,6 x 7,8 x 6,4 ίντσες
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

34,5 x 19,7 x 16,3 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,3312 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,730 lb
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24
• Καθαρό απόβαρο: 1,761 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,7988 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

2,0 x 6,8 x 1,0 ίντσες
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

5 x 17,275 x 2,6 εκ.
• EAN: 69 23410 71921 5
• Μικτό βάρος: 0,0292 κ.
• Μικτό βάρος: 0,064 lb
• Καθαρό βάρος: 0,030 lb
• Καθαρό βάρος: 0,0138 κ.
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Εικονική
• Καθαρό απόβαρο: 0,034 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,0154 κ.
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

0,6 x 0,8 x 0,5 ίντσες
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

1,6 x 2,1 x 1,25 εκ.
• Βάρος: 0,0138 κ.
• Βάρος: 0,030 lb
•

Προδιαγραφές
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