
 

 

„Philips“
Ausinės su mikrofonu

8,6 mm garsiakalbiai / pusiau 

uždaros

Įdedamos į ausis

SHE5205BK
Galingas garsas

Nedidelis, bet atkuria galingus žemuosius dažnius
Tvirtų į ausis įdedamų ausinių SHE5205 apsaugą užtikrina guma dengtas korpusas. 
Garsiakalbiai atkuria sodrius žemuosius dažnius, kad galėtumėte mėgautis galingu garsu. 
Išskirtinė triukšmo izoliacija ir tvirtame laide integruotas mikrofonas ir valdiklis.

Itin galingas garsas
• Sutvirtintas 2,5 mm skersmens laidas ir dar galingesnis garsas
• Kokybiški 8,6 mm garsiakalbiai su galingu magnetu

Didžiausias malonumas dėvėti
• Rinktis iš 3 porų ausų gaubtelių, kad tobulai priglustų
• Kontūrinis ausinių korpusas užtikrina patogumą dėvint ilgai

Patogus dizainas
• Patvarus sutvirtintas laidas
• Tvirtas spaustukas su plienine spyruokle
• Integruotas mikrofonas perjungia muziką ir telefono skambučius



 2,5 mm skersmens laidas
Sutvirtintas 2,5 mm skersmens laidas ir tvirtas ausinių 
korpusas, kad galėtumėte mėgautis galingu garsu ir 
žemaisiais dažniais.

8,6 mm galingi garsiakalbiai

Kokybiški 8,6 mm garsiakalbiai su galingu magnetu 
efektyviai atkuria žemųjų dažnių diapazono garsus

Integruotas mikrofonas

Integruota mikrofono funkcija, kuri leidžia lengvai 
pereiti nuo muzikos klausymosi prie pokalbio 
telefonu ir neprarasti ryšio su žmonėmis, kurie jums 
rūpi labiausiai.

Galite rinktis iš 3 porų ausų gaubtelių

Ausų gaubteliai yra 3 dydžių – maži, vidutinio dydžio 
ir dideli, todėl puikiai tiks pagal kiekvieno poreikius.

Kontūrinis ausinių korpusas
Kontūrinis ausinių korpusas užtikrina patogumą 
valandų valandas.

Sutvirtintas laidas
Sutvirtintas 2,5 mm skersmens laidas ir tvirtas ausinių 
korpusas skirtas žemųjų dažnių aistruoliams

Spaustukas su plienine spyruokle

Laido spaustukas su plienine spyruokle ir guma 
dengtas korpusas užtikrina papildomą apsaugą net ir 
esant sudėtingoms sąlygoms.
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Specifikacijos
Konstrukcija
• Spalva: Juoda

Garsas
• Akustinė sistema: Pusiau uždaros
• Dažninė charakteristika: 10 – 22 000 Hz Hz
• Pilnutinė varža: 16 omų
• Magnetinio tipo: „Neodymium“
• Jautrumas: 107 dB
• Garsiakalbio skersmuo: 8,6 mm
• Didžiausia įvesties galia: 20 mW

Prijungimo galimybė
• Jungtis: 3,5 mm stereo
• Laido tipas: OFC
• Laido jungtis: Dvi lygiagrečiosios, simetrinės
• Kabelio ilgis: 1,2 m
• Jungties danga: auksas
• Suderinamas su:: „iPhone®“, „BlackBerry®“, HTC, 

LG, MOTOROLA, „Nokia“, „Palm®“, SAMSUNG, 
„Sony Ericsson“

Vidinė dėžutė
• Bendras svoris: 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
• Grynasis svoris: 0,0585 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Pakuotės svoris: 0,0865 kg

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 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
• Grynasis svoris: 0,468 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
• Pakuotės svoris: 0,896 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

5 x 17,2 x 2,5 cm
• EAN: 69 25970 70658 2
• Bendras svoris: 0,0365 kg
• Grynasis svoris: 0,0195 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pakuotės svoris: 0,017 kg
• Išdėstymo tipas: Abu
•
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