
 

 

Philips
In-ear fülhallgató

14,2 mm-es meghajtók/ hátul 

nyitott

Earbud

SHE3205BK
Részletgazdag basszus, tiszta hangzás

Kényelmesen illeszkedik a fül formájához
Az optimálisan illeszkedő, kényelmes kialakítású SHE3205 fülhallgató 14,2 mm-es meghajtókkal és 

mélyhangnyílással biztosítja a részletgazdag basszust és a tiszta hangzást. A beépített mikrofon 

segítségével könnyedén válthat a zene és a hívások között. 6 különböző élénk szín közül választhat, hogy 

illeszkedjen Apple karórájához.

Élvezze a minőségi hangzást!
• 14,2 mm-es hangszóró-meghajtók a részletgazdag és tiszta hangzás érdekében
• A neodímium mágnesek javítják a mélyhangvisszaadást

A legkényelmesebb viselés
• Kényelmesen illeszkedik a fül formájához

Kényelemre tervezve
• Flexi-Grip kialakítás a tartósságért
• Beépített mikrofon, mellyel zenéről telefonhívásra válthat



 14,2 mm-es hangszóró-meghajtók

Minőségi, 14,2 mm-es hangszóró-meghajtók 
neodímium mágnessel, amely részletgazdag basszust 
és tiszta hangzást nyújt.

Beépített mikrofon

A beépített mikrofon lehetővé teszi, hogy 
egyszerűen váltson zenehallgatásról hívásfogadásra – 
könnyedén, hogy Ön mindig kapcsolatban maradjon 
azzal, ami a legfontosabb Önnek.

Az Ön kényelme érdekében
A fül formájához igazodó kialakítás kényelmes 
viseletet és tökéletes illeszkedést biztosít mindenki 
számára.

Flexi-grip

A tokozást és a kábelt összekötő puha, rugalmas rész 
még akkor is védi a kábelcsatlakozást a sérülésektől, 
ha a kábel erőteljesen megtörik.

Neodímium mágnesek

A neodímium a legjobb anyag erős mágneses tér 
létrehozásához, ami együtt jár a nagyobb 
lengőtekercs-érzékenységgel, ezáltal pedig a jobb 
mélyhangátvitellel, és összességében a jobb 
hangminőséggel.
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Műszaki adatok
Formatervezés
• Szín: Fekete

Hangzás
• Akusztikus rendszer: nyitott
• Mágnes típusa: Neodímium
• Impedancia: 32 ohm
• Maximális terhelhetőség: 30 mW
• Érzékenység: 107 dB
• Hangszóró átmérője: 14,2 mm
• Frekvenciaválasz: 8 - 24 000 Hz

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: kettős-párhuzamos, 

szimmetrikus
• Kábelhosszúság: 1 m
• Csatlakozó: 3,5 mm
• Csatlakozó kivitele: nikkelezett
• Kábel anyaga: réz
•
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