
 

 

Philips
Austiņas ar mikrofonu

8,6 mm skaļruņi/daļ. nosl. konstr.

Ausīs ievietojamas

SHE5205BK
Spēcīga skaņa

Nelielas austiņas ar jaudīgu basu
SHE5205 ir izturīgas ausīs ievietojamas austiņas ar gumijotu aizmuguri papildu aizsardzībai. 
Jaudīgie skaļruņi nodrošina zemu basu, kas padara skaņu tikpat efektīgu kā austiņu izskats. 
Nepārspējama skaņas izolācija, iebūvēts mikrofons un vadības poga uz izturīgā vada.

Īpaši jaudīga skaņa
• Pastiprināts 2,5 mm diametra vads jaudīgam skanējumam
• Kvalitatīvi 8,6 mm skaļruņi ar jaudīgu magnētu

Maksimāls lietošanas komforts
• Izvēlieties no 3 ausu uzgaļu pāriem sev visatbilstošāko
• Konturēts austiņu korpuss ilgākam valkāšanas komfortam

Izstrādātas ērtībai
• Pastiprināts vads izturībai
• Tērauda vada nostiepes atslābinātājs smagiem apstākļiem
• Iebūvēts mikrofons pārslēgšanai no mūzikas uz zvaniem



 2,5 mm diametra vads
Pastiprināts 2,5 mm diametra vads un izturīgs austiņu 
korpuss nodrošina izcilu skanējumu un dziļus basus.

8,6 mm jaudīgi skaļruņi

Kvalitatīvs 8,6 mm skaļrunis, kura jaudu pastiprina 
spēcīgs magnēts efektīgam zemo frekvenču 
diapazonam

Iebūvētais mikrofons

Iebūvētais mikrofons ļauj viegli pārslēgties starp 
mūzikas klausīšanos un tālruņa zvaniem, lai nekad 
nezaudētu saikni ar sev svarīgajiem cilvēkiem.

3 ausu uzgaļu pāru izvēle

Ausu uzgaļi ir pieejami 3 izmēros – mazi, vidēji un lieli 
– personalizētam un ideālam valkāšanas komfortam.

Konturēts austiņu korpuss
Konturēts austiņu korpuss ilgstošam valkāšanas 
komfortam.

Pastiprināts vads
Pastiprināts 2,5 mm diametra vads un izturīgs 
korpuss, perfekti piemērots mūzikas cienītājiem

Tērauda vada nostiepes atslābinātājs

Tērauda atsperes vada nostiepes atslābinātājs un 
korpusa gumijotā aizmugure nodrošina papildu 
aizsardzību smagiem lietošanas apstākļiem.
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Specifikācijas
Dizains
• Krāsa: Melns

Skaņa
• Akustiskā sistēma: Daļēji noslēgta
• Frekvences reakcija: 10 – 22 000 Hz
• Pilnā pretestība: 16 omi
• Magnēta veids: Neodīms
• Jutība: 107 dB
• Skaļruņa diametrs: 8,6 mm
• Maksimālā ieejas jauda: 20 mW

Savienojamība
• Savienotājs: 3,5 mm stereo
• Vada tips: OFC
• Vada savienojums: divi paralēli, simetriski
• Vada garums: 1,2 m
• Savienotāja apdare: apzeltīts
• Saderība ar:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony 
Ericsson

Iekšējā kartona kaste
• Bruto svars: 0,145 kg
• GTIN: 2 69 25970 70658 6
• Inner carton (L x W x H): 17,9 x 8,5 x 6,3 cm
• Neto svars: 0,0585 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
• Taras svars: 0,0865 kg

Ārējā kartona kaste
• Bruto svars: 1,364 kg
• GTIN: 1 69 25970 70658 9
• Outer carton (L x W x H): 35,2 x 18,5 x 13,9 cm
• Neto svars: 0,468 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
• Taras svars: 0,896 kg

Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 5 x 17,2 x 2,5 cm
• EAN: 69 25970 70658 2
• Bruto svars: 0,0365 kg
• Neto svars: 0,0195 kg
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
• Taras svars: 0,017 kg
• Plauktā novietošanas veids: Abi
•
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