
 

 

Philips
Ausīs ieviet. austiņas ar 
mikrofonu

8,6 mm skaļruņi/nosl. konstr.
integrēts mikrofons
Zila
Ausīs ievietojamas

SHE2405BL
Ieskaņojiet savu stilu

Piešķiriet savām dienām mūzikas pavadījumu ar kādu drosmīgu ritmu. Šīs ausīs liekamās 
austiņas ir pieejamas četrās spilgtās krāsās, un tām ir caurspīdīgs skaļruņa korpuss ar 
kabeļiem dažādās krāsās. Kāpēc gan iejukt pūlī, ja var izcelties?

Izteiktas krāsas. Dzidra skaņa.
• Spilgtu krāsu kabeļi. Caurspīdīgs skaļruņa korpuss
• 8,6 mm neodīma akustiskie skaļruņi. Dzidra, skaidra skaņa

Ļoti ērti
• Ovālas formas akustiskais vads. Komforts un pasīvā trokšņu izolācija
• Mazi, vidēji un lieli ausu uzgaļu apvalki, lai atrastu ausij vispiemērotāko stiprinājumu

Mūzika vai zvani. Lai kur arī atrastos.
• Iekļautā tālvadība. Viegli pārslēdzieties starp mūziku un zvaniem
• Iebūvēts mikrofons ar atbalss novēršanu skaidram audio



 Izteikta krāsa.
Esiet pamanāmi ar spilgtu krāsu kabeļiem un 
caurspīdīgu skaļruņa korpusu.

Skaidra skaņa.
8,6 mm neodīma akustiskie skaļruņi nodrošina 
dzidru, skaidru skaņu.

Izbaudiet ērtību.
Šo ausīs liekamo austiņu ovālās formas akustiskais 
kabelis ļauj jums izbaudīt skaņas patiesā komfortā. 
Izbaudiet maksimālu pasīvo trokšņu izolāciju un 
saņemiet trīs izmēru maināmus gumijotus ausu 
uzgaļu apvalkus, izvēloties ausīm vispiemērotākos.

Mūzika vai zvani. Lai kur arī atrastos.
Atbildiet uz zvanu, apturiet dziesmu. Tas viss, 
nepieskaroties viedtālrunim. Iebūvētais mikrofons ar 
atbalss novēršanu sarunas laikā uztur skaidru skaņu.

Trokšņa un atbalss novēršana
Vairs nekādas kaitinošas atbalss, kad sarunājaties pa 
tālruni. Mūsu akustiskās atbalss novēršanas 
tehnoloģija vienmēr nodrošina skaidru, netraucētu 
sarunu.

Izvēlieties ausīm vispiemērotākos.
Mazi, vidēji un lieli ausu uzgaļu apvalki, lai atrastu ausij 
vispiemērotāko stiprinājumu
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Savienojamība
• Vada garums: 120 cm

Iesaiņojuma izmēri
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

5,2 x 17,2 x 2,8 cm
• Bruto svars: 0,036 kg
• Neto svars: 0,014 kg
• Taras svars: 0,022 kg
• EAN: 69 51613 98170 2

Ārējā kartona kaste
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
• Outer carton (L x W x H): 34,5 x 19,7 x 16,3 cm

• Bruto svars: 1,298 kg
• Neto svars: 0,336 kg
• Taras svars: 0,962 kg
• GTIN: 1 69 51613 98170 9

Iekšējā kartona kaste
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
• Inner carton (L x W x H): 17,9 x 8 x 6 cm
• Bruto svars: 0,134 kg
• Neto svars: 0,042 kg
• Taras svars: 0,092 kg
• GTIN: 2 69 51613 98170 6

Dizains
• Krāsa: Zila
•

Specifikācijas
Ausīs ieviet. austiņas ar mikrofonu
8,6 mm skaļruņi/nosl. konstr. integrēts mikrofons, Zila, Ausīs ievietojamas
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