
 

 

Philips
Fülhallgatós headset

SHE2675YB
Kiegyenlített hangzás

a mobiltelefonjához
A kettős nyílások biztosítják a zene jobb kiegyenlítettségét és harmóniáját, a beépített 
mikrofon pedig tisztán érzékeli a beszédet. A headset puha fülbetétei a hosszú, 
zenehallgatással és telefonbeszélgetéssel töltött órák után sem válnak kényelmetlenné.

Zene füleinek
• Nagyobb basszus és érzékenység a neodímium mágnessel
• A kettős szellőzők egyensúlyba hozzák a magas és mély hangokat

Páratlan kényelem
• A fülpárna kényelmessé teszi a viselést és fokozza a mélyhangvisszaadást

Az Ön igényeihez tervezve
• Integrált mikrofon + hívás gomb
• 3,5 mm-es dugasz: Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm
• Extra 3,5 mm-es csatlakozó dugó Nokia, Sony Ericsson és Samsung márkákhoz

Használja tovább!
• A tartós, rugalmas fogantyú erős, rugalmas csatlakozást képez



 Neodímium mágnes
A Neodímium a legjobb anyag erős mágneses terek 
létrehozásához, nagyobb hangtekercs 
érzékenységgel, jobb mélyhangvisszaadás és jobb 
összteljesítménnyel és hangminőséggel.

kettős szellőző
Különleges kivitelezésű nyílások, melyek a magas és 
mély hangok levegőkiegyenlítését irányítják a 
nagyobb zenei élmény érdekében.

Kényelmes fülpárna
A speciális forma és a fülpárnához felhasznált kiváló 
minőségű anyagok biztosítják a tökéletes illeszkedést 
a maximális kényelemért. Megakadályozzák a 
hangszivárgást és fokozzák a mélyhangteljesítményt 
is. A fülpárnáknak olyan a formájuk, mint a fül körül 
található területek.

Integrált mikrofon

Az integrált mikrofonnal és hívás gombbal ezt a 
headsetet zenehallgatásra és mobiltelefonja 
hívásainak kezelésére egyaránt használhatja. Élvezze 
a kéz nélküli telefonálást, miközben könnyen 
fogadhatja és fejezheti be a headset hívásait.

3,5 mm-es sztereó csatlakozó
3,5 mm-es sztereó csatlakozó Blackberry, HTC, 
iPhone, LG, Motorola és Palm készülékekhez

Extra 3,5 mm-es csatlakozó
Extra 3,5 mm-es sztereó csatlakozó Nokia, Sony 
Ericsson és Samsung márkákhoz

Flexi-Grip kivitel

A lágy, rugalmas rész megvédi a kábelcsatlakozást a 
sérüléstől, melyet a gyakori hajlítás okozna.
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Hangzás
• Akusztikus rendszer: Nyitva
• Mágnes típusa: Neodímium
• Lengőtekercs: Réz
• Membrán: Mylar dóm
• Frekvenciaátvitel: 12 - 22 000 Hz
• Impedancia: 16 ohm
• Maximális bemeneti teljesítmény: 50 mW
• Érzékenység: 103 dB
• Hangszóró átmérője: 15 mm
• Típus: Dinamikus

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: Két paralel, szimmetrikus
• Kábelhosszúság: 1,0 m
• Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó
• Kábel típusa: Réz
• Csatlakozó kivitele: Krómbevonatú
• Mikrofon: Beépített mikrofon

Méret csomagolással együtt
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 5 x 17 x 3 cm

• EAN: 69 23410 70729 8
• Bruttó tömeg: 0,0264 kg
• Nettó tömeg: 0,0122 kg
• Táratömeg: 0,0142 kg
• Csomagolás típusa: Fólia

Külső kartondoboz
• EAN: 87 12581 58569 3
• Bruttó tömeg: 1,2376 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

36,5 x 21,3 x 13,4 cm
• Nettó tömeg: 0,2928 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 24
• Táratömeg: 0,9448 kg

Belső karton
• EAN: 87 12581 58572 3
• Bruttó tömeg: 0,1322 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

17,8 x 9,8 x 5,9 cm
• Nettó tömeg: 0,0366 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• Táratömeg: 0,0956 kg
•
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