
 

 

Philips
Fülhallgató mikrofonnal

8,6 mm-es meghajtók, hátul félig 

zárt

In-ear (fülbe helyezhető)

SHE5205BK
Erőteljes hangzás

Kis méret, erőteljes mélyhang
A robusztus SHE5205 in-ear fülhallgató gumírozott hátoldala védelmet nyújt. A kirobbanó 
hangzást nyújtó hangszórómeghajtók mélyhangjai éppolyan ütősek, mint a fülhallgató 
látványa. Kiemelkedő zajszűrés, mikrofon, és vezérlő a tartós kábelen.

Kiemelkedően erőteljes hangzás
• 2,5 mm-es átmérőjű, megerősített kábel az erőteljesebb hangzásért
• Minőségi, 8,6 mm-es meghajtók erőteljes mágnessel

A legkényelmesebb viselés
• A tökéletes illeszkedéshez 3 fülbetét közül választhat
• Kontúrkövető fejhallgatótest a hosszabb idejű zenehallgatáshoz

Kényelemre tervezve
• Megerősített kábel a tartósság érdekében
• Rugós acél kábelvédő az erős igénybevételhez
• Beépített mikrofon, mellyel zenéről telefonhívásra válthat



 2,5 mm-es átmérőjű kábel
A 2,5 mm-es átmérőjű, megerősített kábelnek és 
robusztus fülhallgatóháznak köszönhetően nagyszerű 
hangzást és mély basszusokat biztosít.

8,6 mm-es erőteljes meghajtók

Minőségi, 8,6 mm-es meghajtók erőteljes mágnessel 
megerősítve az alacsony frekvenciatartomány 
hatékony biztosítása érdekében

Beépített mikrofon

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

A termékhez 3 pár fülbetét tartozik

A fülbetétek három különböző – kicsi, nagy és 
közepes – méretben érhetők el, így mindenki 
megtalálja a neki megfelelőt.

Kontúrkövető fejhallgatótest
Kontúrkövető fejhallgatótest a hosszú idejű, 
kényelmes zenehallgatáshoz.

Megerősített kábel
A megerősített, 2,5 mm-es átmérőjű kábel és 
robusztus fejhallgatóház tökéletes a kemény ütemek 
kedvelői számára.

Rugós acél kábelvédő

A rugós acél kábelvédő és a fülhallgatóház 
gumírozott hátoldala extra védelmet nyújt a 
legerősebb igénybevétel esetén is.
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Műszaki adatok
Formatervezés
• Szín: Fekete

Hangzás
• Akusztikus rendszer: Félig zárt
• Frekvenciaválasz: 10 - 22 000 Hz
• Impedancia: 16 ohm
• Mágnes típusa: Neodímium
• Érzékenység: 107 dB
• Hangszóró átmérője: 8,6 mm
• Maximális terhelhetőség: 20 mW

Csatlakoztathatóság
• Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó
• Kábel anyaga: OFC
• Kábelcsatlakozás: kettős-párhuzamos, 

szimmetrikus
• Kábelhosszúság: 1,2 m
• Csatlakozó kivitele: aranybevonatú
• Kompatibilis a következőkkel:: iPhone®, 

BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, 
Palm®, SAMSUNG, Sony Ericsson

Belső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 0,145 kg
• GTIN: 2 69 25970 70658 6
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

17,9 x 8,5 x 6,3 cm
• Nettó tömeg: 0,0585 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• Táratömeg: 0,0865 kg

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 1,364 kg
• GTIN: 1 69 25970 70658 9
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

35,2 x 18,5 x 13,9 cm
• Nettó tömeg: 0,468 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 24
• Táratömeg: 0,896 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

5 x 17,2 x 2,5 cm
• EAN: 69 25970 70658 2
• Bruttó tömeg: 0,0365 kg
• Nettó tömeg: 0,0195 kg
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Táratömeg: 0,017 kg
• Polcra helyezési mód: Mindkettő
•
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