Philips
Слушалки с
микрокапсули с
микрофон
Микрокапсула 12,2 мм
мембрани/отворена
вграден микрофон
Черно
Изключително удобни

SHE2305BK

Привлечете вниманието
Насладете се на музиката си, където и да отидете. Тези слушалки с микрокапсули се предлагат
в четири ярки цвята и могат да се похвалят с прозрачен корпус на високоговорителя с цветни
кабели. Защо да се смесвате с тълпата, когато сте родени, за да се откроявате?
Смели цветове. Ясен звук.
• Ярки, цветни кабели. Прозрачен корпус на високоговорителя
• Ясен, чист звук. Подобаващ бас
Звучат добре. Усещат се добре.
• 12,2 мм неодимови акустични мембрани
• Леки микрокапсули с овална форма за комфорт
Музика или разговори. Навсякъде.
• Вградено дистанционно управление. Лесно превключване между музика и обаждания
• Вграден микрофон с елиминиране на ехото за чисто аудио
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Слушалки с микрокапсули с микрофон

Микрокапсула 12,2 мм мембрани/отворена вграден микрофон, Черно, Изключително удобни

Спецификации
Възможности за свързване
• Дължина на кабела: 120cm

Габарити на опаковката
•
•
•
•
•
•
•
•

Тип опаковка: Блистер
Брой включени продукти: 1
Начин на поставяне: Окачен
Габарити на опаковката (Ш x В x Д):
5,2 x 17,2 x 2,8 см
Бруто тегло: 0,035 кг
Нето тегло: 0,013 кг
Тегло на опаковката: 0,022 кг
EAN: 69 51613 98165 8

Външен кашон

• Брой потребителски опаковки: 24

Акценти
•
•
•
•
•

Външен кашон (л x Ш x В): 34,5 x 19,7 x 16,3 см
Бруто тегло: 1,298 кг
Нето тегло: 0,312 кг
Тегло на опаковката: 0,986 кг
GTIN: 1 69 51613 98165 5

Вътрешен кашон

•
•
•
•
•
•

Брой потребителски опаковки: 3
Вътрешен кашон (л x Ш x В): 17,9 x 8 x 6 см
Бруто тегло: 0,131 кг
Нето тегло: 0,039 кг
Тегло на опаковката: 0,092 кг
GTIN: 2 69 51613 98165 2

Дизайн

• Цвят: Черно
•
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Вашият стил. Вашите звуци.

Кажете го силно с ярките цветни кабели и
полупрозрачния корпус на високоговорителя.
12,2 мм неодимови акустични мембрани ви
предоставят ясен, чист звук и подобаващ бас.

Чувствайте се комфортно

Овалната форма на тези леки микрокапсули
означава, че можете да се насладите на музиката
си в истински комфорт.

Музика или разговори. Навсякъде.

Дистанционното управление в кабела улеснява
провеждането на разговор или поставянето на
пауза на вашите мелодии. Всичко това, без да
докосвате смартфона си. Вграденият микрофон с
премахване на ехото поддържа звука чист, когато
говорите.

