
 

 

Philips
Słuchawki douszne z 
mikrofonem

Przetworniki 12,2 mm/otwarte, 

douszne

Zintegrowany mikrofon
Biały
Niezwykła wygoda

SHE2305WT
Bądź w centrum uwagi

Słuchaj muzyki, gdziekolwiek jesteś. Te słuchawki douszne są dostępne w czterech intensywnych 
wersjach kolorystycznych i mają półprzezroczystą obudowę głośników z kolorowymi przewodami. 
Po co wtapiać się w otoczenie, gdy Twoim przeznaczeniem jest się wyróżniać?

Intensywne kolory i niezwykle wyraźny dźwięk
• Przewody o intensywnych kolorach i półprzezroczysta obudowa głośnika
• Wyraźny i czysty dźwięk; dobre basy

Świetne brzmienie i wyjątkowa wygoda
• 12,2-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne
• Lekkie, owalne słuchawki douszne zapewniają niezwykłą wygodę

Muzyka lub rozmowy przez telefon. W dowolnym miejscu.
• Pilot na przewodzie. Łatwe przełączanie między muzyką i obsługą połączeń.
• Wbudowany mikrofon z funkcją redukcji echa zapewnia czysty dźwięk



 Twój styl i Twoje dźwięki
Wyraź swój styl za pomocą przewodów o 
intensywnych kolorach i półprzezroczystej 
obudowie głośnika. Neodymowe przetworniki 
akustyczne 12,2 mm zapewniają wyraźny dźwięk i 
dobre basy.

Wygoda na dłużej
Owalny kształt tych lekkich słuchawek dousznych 
umożliwia słuchanie muzyki w naprawdę 
komfortowych warunkach.

Muzyka lub rozmowy przez telefon. W 
dowolnym miejscu.
Pilot na przewodzie ułatwia rozpoczynanie rozmowy 
czy wstrzymywanie odtwarzania — wszystko to bez 
dotykania smartfona. Wbudowany mikrofon z 
funkcją redukcji echa zapewnia czysty dźwięk 
podczas rozmowy.
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Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 120 cm

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Blister
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Typ ułożenia półki: Zawieszane
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

5.2 x 17,2 x 2,8 cm
• Waga brutto: 0,035 kg
• Waga netto: 0,013 kg
• Waga opakowania: 0,022 kg
• EAN: 69 51613 99209 8

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

34,5 x 19,7 x 16,3 cm
• Waga brutto: 1,298 kg
• Waga netto: 0,312 kg
• Waga opakowania: 0,986 kg
• GTIN: 1 69 51613 99209 5

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

17,9 x 8 x 6 cm
• Waga brutto: 0,131 kg
• Waga netto: 0,039 kg
• Waga opakowania: 0,092 kg
• GTIN: 2 69 51613 99209 2

Wykończenie
• Kolor: Biały
•

Dane techniczne
Słuchawki douszne z mikrofonem
Przetworniki 12,2 mm/otwarte, douszne Zintegrowany mikrofon, Biały, Niezwykła wygoda
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