
 

 

Philips
Sluchátka do uší 
s mikrofonem

8,6mm reproduktory / uzavřená

integrovaný mikrofon
Bílá
Do uší

SHE2405WT
Rozjeďte to podle svého

Okořeňte si den ostrým beatem. Tato sluchátka do uší jsou k dispozici ve čtyřech jasných 
barevných provedeních a pyšní se průsvitným krytem reproduktoru s barevně 
odstupňovanými kabely. Proč splynout s davem, když jste se narodili, abyste vynikli?

Výrazné barvy. Čistý zvuk.
• Jasné barevně odstupňované kabely. Průsvitný kryt reproduktoru
• 8,6mm neodymové reproduktory. Čistý a zřetelný zvuk

Tak pohodlné
• Oválná akustická trubice. Pohodlí a pasivní izolace hluku
• Kryty na konce sluchátek v malé, střední a velké velikosti pro dokonalé nasazení

Hudba nebo hovory. Kdekoli.
• Dálkové ovládání na kabelu. Snadné přepínání mezi hudbou a hovory
• Vestavěný mikrofon s funkcí potlačení ozvěny pro čistý zvuk



 Výrazná barva.
S jasnými, barevně odstupňovanými kabely 
a průsvitným krytem reproduktoru budete vidět 
i slyšet.

Jasný zvuk.
8,6 mm neodymové reproduktory poskytují čistý 
a zřetelný zvuk.

Buďte v pohodlí.
Díky oválným zvukovodům těchto sluchátek do uší 
se u hudby můžete odvázat naplno a současně se cítit 
pohodlně. Získáte maximální pasivní izolaci hluku 
a tři velikosti vyměnitelných pogumovaných krytů na 
konce sluchátek, díky kterým vám dokonale padnou.

Hudba nebo hovory. Kdekoli.
Přijměte hovor, pozastavte přehrávání hudby. To vše 
bez nutnosti dotýkat se smartphonu. Vestavěný 
mikrofon s funkcí potlačení ozvěny zaručuje čistý 
zvuk, když mluvíte.

Potlačení šumu a ozvěny
Už žádné nepříjemné ozvěny při telefonování. Díky 
odstranění akustické ozvěny bude vaše spojení vždy 
čisté a bez rušení.

Vylaďte si svá sluchátka.
Kryty na konce sluchátek v malé, střední a velké 
velikosti pro dokonalé nasazení
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Možnosti připojení
• Délka kabelu: 120 cm

Rozměry balení
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 5.2 x 17,2 x 2,8 cm
• Hrubá hmotnost: 0,036 kg
• Čistá hmotnost: 0,014 kg
• Hmotnost obalu: 0,022 kg
• EAN: 69 51613 99210 4

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 24
• Vnější obal (D x Š x V): 34,5 x 19,7 x 16,3 cm
• Hrubá hmotnost: 1,298 kg

• Čistá hmotnost: 0,336 kg
• Hmotnost obalu: 0,962 kg
• GTIN: 1 69 51613 99210 1

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Vnitřní obal (D x Š x V): 17,9 x 8 x 6 cm
• Hrubá hmotnost: 0,134 kg
• Čistá hmotnost: 0,042 kg
• Hmotnost obalu: 0,092 kg
• GTIN: 2 69 51613 99210 8

Design
• Barva: Bílá
•

Specifikace
Sluchátka do uší s mikrofonem
8,6mm reproduktory / uzavřená integrovaný mikrofon, Bílá, Do uší
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