
 

 

„Philips“
Į ausis įdedamos ausinės su 
mikrofonu

8,6 mm garsiakalbiai / uždaros
integruotas mikrofonas
Balta
Įdedamos į ausis

SHE2405WT
Sudrebinkite savo stilių

Visą dieną klausykitės garso takelių su aiškiu ritmu. Šios į ausis dedamos ausinės yra keturių 
ryškių spalvų ir turi permatomą garsiakalbio korpusą su spalvotais laidais. Kam pradingti 
minioje, jei esate gimęs išsiskirti?

Ryškios spalvos. Aiškus garsas.
• Ryškūs spalvoti laidai. Permatomas garsiakalbio korpusas
• 8,6 mm akustiniai neodimio garsiakalbiai. Aiškus, grynas garsas

Tokios patogios
• Ovalus akustinis vamzdis. Komfortas ir pasyvaus triukšmo izoliavimas
• Mažo, vidutinio ir didelio dydžio ausinių antgalių dangteliai, kad tiktų tobulai

Muzikai ar skambučiams. Visur.
• Įdiegtas nuotolinis valdymas. Lengvai perjunkite iš muzikos į skambučius ir atvirkščiai
• Įmontuotas mikrofonas su aido pašalinimo funkcija, kad garsas būtų aiškus



 Ryški spalva.
Išsiskirkite su spalvotais laidais ir permatomu 
garsiakalbio korpusu.

Raiškus garsas.
8,6 mm akustiniai neodimio garsiakalbiai skleidžia 
aiškų, gryną garsą.

Jauskitės patogiai.
Šių į ausis dedamų ausinių ovalios formos akustinis 
vamzdis reiškia, kad pašėlusių garsų klausysitės iš 
tikrųjų patogiai. Triukšmo izoliacija bus didžiausia, o 
su trijų dydžių keičiamais guminiais ausinių antgalių 
dangteliais jos puikiai tiks.

Muzikai ar skambučiams. Visur.
Kalbėkite ir sustabdykite melodiją. Viską atliksite 
neliesdami išmaniojo telefono. Dėl įmontuoto 
mikrofono su aido pašalinimo funkcija garsas kalbant 
yra aiškus.

Triukšmo ir aido pašalinimas
Nebegirdėsite to erzinančio aido kalbėdami telefonu. 
Mūsų akustinis aido slopinimas visada užtikrins aiškų, 
netrukdomą pokalbį.

Priderinkite, kad tiktų.
Mažo, vidutinio ir didelio dydžio ausinių antgalių 
dangteliai, kad tiktų tobulai
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Prijungimo galimybė
• Kabelio ilgis: 120 cm

Pakavimo matmenys
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

5,2 x 17,2 x 2,8 cm
• Bendras svoris: 0,036 kg
• Grynasis svoris: 0,014 kg
• Pakuotės svoris: 0,022 kg
• EAN: 69 51613 99210 4

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
• Outer carton (L x W x H): 34,5 x 19,7 x 16,3 cm

• Bendras svoris: 1,298 kg
• Grynasis svoris: 0,336 kg
• Pakuotės svoris: 0,962 kg
• GTIN: 1 69 51613 99210 1

Vidinė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Inner carton (L x W x H): 17,9 x 8 x 6 cm
• Bendras svoris: 0,134 kg
• Grynasis svoris: 0,042 kg
• Pakuotės svoris: 0,092 kg
• GTIN: 2 69 51613 99210 8

Konstrukcija
• Spalva: Balta
•

Specifikacijos
Į ausis įdedamos ausinės su mikrofonu
8,6 mm garsiakalbiai / uždaros integruotas mikrofonas, Balta, Įdedamos į ausis

http://www.philips.com

