
 

 

Philips
Słuchawki dokanałowe z 
mikrofonem

Przetworniki 8,6 mm/zamkn. 

konstrukcja

Zintegrowany mikrofon
Czarna
Dokanałowe

SHE2405BK
Twoja muzyka, Twój styl

Wypełnij swoje dni wyjątkowymi dźwiękami. Te słuchawki dokanałowe 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
• 8,6-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne. Wyraźny, czysty dźwięk.

Niezwykła wygoda
• Owalna wkładka akustyczna. Komfort i pasywna izolacja szumów.
• Nasadki douszne w małym, średnim i dużym rozmiarze zapewniające doskonałe dopasowanie

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



 Intensywne kolory.
Wyraź swoją osobowość dzięki przewodom o 
intensywnych kolorach i półprzezroczystej 
obudowie głośnika.

Jasny dźwięk.
8,6-milimetrowe neodymowe przetworniki 
akustyczne zapewniają wyraźny i czysty dźwięk.

Wygoda na dłużej
Owalna wkładka akustyczna tych słuchawek 
dokanałowych umożliwia słuchanie muzyki w 
naprawdę komfortowych warunkach, zapewniając 
maksymalną skuteczność pasywnej izolacji szumów. 
Trzy rozmiary wymiennych gumowych nasadek 
dousznych gwarantują idealne dopasowanie.

Muzyka lub rozmowy przez telefon. W 
dowolnym miejscu.
Rozpoczynanie rozmowy, wstrzymywanie 
odtwarzania — wszystko to bez dotykania 
smartfonu. Wbudowany mikrofon z funkcją redukcji 
echa zapewnia czysty dźwięk podczas rozmowy.

Redukcja szumów i echa
Koniec z irytującym echem podczas rozmów 
telefonicznych. Dzięki redukcji efektu echa możesz 
zawsze cieszyć się wyraźnym połączeniem bez 
zakłóceń.

Idealne dopasowanie.
Nasadki douszne w małym, średnim i dużym 
rozmiarze zapewniające doskonałe dopasowanie
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Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 120 cm

Wymiary opakowania
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

5.2 x 17,2 x 2,8 cm
• Waga brutto: 0,036 kg
• Waga netto: 0,014 kg
• Waga opakowania: 0,022 kg
• EAN: 69 51613 98169 6

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: 0,336 kg
• Waga opakowania: 0,962 kg
• GTIN: 1 69 51613 98169 3

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

17,9 x 8 x 6 cm
• Waga brutto: 0,134 kg
• Waga netto: 0,042 kg
• Waga opakowania: 0,092 kg
• GTIN: 2 69 51613 98169 0

Wykończenie
• Kolor: Czarna
•

Dane techniczne
Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Przetworniki 8,6 mm/zamkn. konstrukcja Zintegrowany mikrofon, Czarna, Dokanałowe
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