
 

 

Philips
Слушалки за поставяне в 
ушите с микрофон

8,6 мм мембрани/затворен гръб

вграден микрофон
Розово и лилаво
За поставяне в ушите

SHE2405PP
Покажете стила си

Озвучете живота си с дързък ритъм. Тези слушалки за поставяне в ушите 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
• 8,6 мм неодимови акустични мембрани. Ясен, чист звук

Толкова удобни
• Овален акустичен улей. Комфорт и пасивно изолиране на шума
• Накрайници за микрокапсули в малък, среден и голям размер за перфектно прилягане

Музика или разговори. Навсякъде.
• Вградено дистанционно управление. Лесно превключване между музика и обаждания
• Вграден микрофон с елиминиране на ехото за чисто аудио



 Дързък цвят.
Кажете го силно с ярки, цветни кабели и 
прозрачен корпус на високоговорителя.

Ясен звук.
8,6 мм неодимови акустични мембрани ви 
предоставят ясен, чист звук.

Чувствайте се комфортно.
Акустичният улей с овална форма на тези 
слушалки за поставяне в ушите означава, че 
можете да се наслаждавате на музиката си в 
комфорт. Получавате максимално пасивно 
изолиране на шума и три размера 
взаимозаменяеми гумени накрайника за 
микрокапсули за перфектно прилягане.

Музика или разговори. Навсякъде.
Отговорете на обаждане и поставете на пауза 
музиката си. Всичко това без да докосвате 
смартфона си. Вграденият микрофон с 
елиминиране на ехото поддържа звука чист, 
когато говорите.

Елиминиране на шума и ехото
Край на дразнещото ехо, когато говорите по 
телефона. С нашето персонализирано 
елиминиране на ехото винаги получавате чиста и 
несмущавана връзка.

Настройте фино прилягането.
Накрайници за микрокапсули в малък, среден и 
голям размер за перфектно прилягане
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Възможности за свързване
• Дължина на кабела: 120cm

Габарити на опаковката
• Брой включени продукти: 1
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

5,2 x 17,2 x 2,8 см
• Бруто тегло: 0,036 кг
• Нето тегло: 0,014 кг
• Тегло на опаковката: 0,022 кг
• EAN: 69 51613 98171 9

Външен кашон
• Брой потребителски опаковки: 24
• Външен кашон (л x Ш x В): 34,5 x 19,7 x 16,3 см

• Бруто тегло: 1,298 кг
• Нето тегло: 0,336 кг
• Тегло на опаковката: 0,962 кг
• GTIN: 1 69 51613 98171 6

Вътрешен кашон
• Брой потребителски опаковки: 3
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 17,9 x 8 x 6 см
• Бруто тегло: 0,134 кг
• Нето тегло: 0,042 кг
• Тегло на опаковката: 0,092 кг
• GTIN: 3 69 51613 98171 2

Дизайн
• Цвят: Розово-лилаво
•

Спецификации
Слушалки за поставяне в ушите с микрофон
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