
 

 

Philips
Căști intraauriculare

Drivere 14,2 mm/post. închisă
Cască

SHE3205BK
Sunet clar şi bas puternic

Proiectat pentru a se potrivi confortabil pe urechi
Proiectat pentru potrivire şi confort ideale, căştile SHE3205 dispun de drivere de 14,2 mm şi orificii de 

ventilare pentru bas, pentru sunet clar şi bas puternic. Microfonul încorporat îţi permite comutarea 

uşoară între apeluri şi muzică. Alege din 6 culori uimitoare, pentru a se potrivi cu ceasul tău Apple.

Bucuraţi-vă de un sunet de calitate
• Drivere pentru boxe de 14,2 mm pentru bas puternic și sunet clar
• Magneţii din neodim sporesc performanţa basului

Confort maxim
• Proiectat pentru a se potrivi confortabil pe urechi

Design ergonomic
• Design Flexi-Grip pentru rezistenţă
• Cu microfonul încorporat poţi comuta între ascultarea muzicii și apeluri



 Drivere pentru boxe de 14,2 mm

Drivere de calitate pentru boxe (14,2 mm), cu 
magneţi de neodim oferă bas puternic și sunet clar.

Microfon încorporat

Microfonul încorporat îţi permite să treci ușor de la 
ascultarea muzicii la preluarea de apeluri, astfel încât 
vei fi mereu conectat cu ceea ce este important 
pentru tine.

Concepută pentru confort
Designul se bazează pe geometria urechii pentru a fi 
comode la purtare și a se potrivi urechilor tuturor.

Flexi-Grip

Manșonul flexibil, moale, conectează carcasa de 
cablu, protejează conexiunea cablului împotriva 
deteriorării, chiar și atunci când este mult îndoit.

Magneţi din neodim

Neodimul este cel mai bun material pentru 
producerea unui câmp magnetic puternic, deoarece 
crește sensibilitatea bobinei, optimizează răspunsul 
în frecvenţele de bas și permite obţinerea unei 
calităţi mai înalte a sunetului.
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Specificaţii
Design
• Culoare: Negru

Sunet
• Sistem acustic: desch.
• Tip magnet: Neodim
• Impedanţă: 32 ohm
• Putere maximă de intrare: 30 mW
• Sensibilitate: 107 dB
• Diametru difuzor: 14,2 mm
• Răspuns în frecvenţă: 8 - 24 000 Hz

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: paralelă dublă, simetrică
• Lungime cablu: 1 m
• Conector: 3,5 mm
• Finisaj conector: placat cu nichel
• Tip cablu: cupru
•
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