
 

 

Philips
Căști cu microfon

Posterioară semiînchisă/drivere 

8,6 mm

Intraauricular

SHE5205BK
Sunet puternic

Dimensiuni reduse, cu bas puternic
SHE5205 este o cască intraauriculară robustă, cu o parte posterioară cauciucată pentru protecţie. 

Difuzoarele pentru boxe explozive produc un bas profund, care face sunetul la fel de puternic precum 

înfăţişarea sa. Izolare excepţională a sunetului, microfon şi buton de control pe cablul rezistent.

Sunet extrem de puternic
• Cablu cu diametrul de 2,5 mm ranforsat, pentru sunet mai puternic
• Drivere de calitate de 8,6 mm, cu magnet puternic

Confort maxim
• Alege dintre 3 perechi de capace auriculare pentru o potrivire perfectă cu urechea ta
• Corp conturat pentru căști, pentru confort la purtarea mai îndelungată

Design ergonomic
• Cablu ranforsat pentru durabilitate
• Sistem cu arc de rulare a cablului din oţel, pentru utilizare în condiţii dificile
• Cu microfonul încorporat poţi comuta între ascultarea muzicii și apeluri



 Cablu cu diametrul de 2,5 mm
Cablul cu diametrul de 2,5 mm ranforsat și carcasa 
robustă pentru căști oferă un sunet extraordinar și 
un bas profund.

Drivere puternice de 8,6 mm

Driverul de calitate de 8,6 mm, ranforsat cu un 
magnet puternic, pentru producerea eficientă a 
intervalului de frecvenţe scăzute

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.

O gamă de 3 perechi de capace 
auriculare

Capacele auriculare sunt disponibile în 3 mărimi – 
mici, medii și mari – pentru o potrivire personalizată 
și perfectă.

Corp conturat pentru căști
Corp conturat pentru căști, pentru confort la 
purtarea timp de ore întregi.

Cablu ranforsat
Cablul ranforsat cu diametrul de 2,5 mm se combină 
cu o carcasă robustă pentru căști, pentru iubitorii de 
sunete intense

Sistem cu arc de rulare a cablului din 
oţel

Sistemul cu arc de rulare a cablului din oţel și partea 
posterioară din cauciuc a carcasei asigură protecţie 
suplimentară, pentru a rezista la utilizarea în cele mai 
dificile condiţii.
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Specificaţii
Design
• Culoare: Negru

Sunet
• Sistem acustic: Semi-închis
• Răspuns în frecvenţă: 10 - 22.000 Hz
• Impedanţă: 16 Ohm
• Tip magnet: Neodim
• Sensibilitate: 107 dB
• Diametru difuzor: 8,6 mm
• Putere maximă de intrare: 20 mW

Conectivitate
• Conector: 3,5 mm stereo
• Tip cablu: OFC
• Conexiune prin cablu: paralelă dublă, simetrică
• Lungime cablu: 1,2 m
• Finisaj conector: placat cu aur
• Compatibil cu:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony 
Ericsson

Cutie interioară
• Greutate brută: 0,145 kg
• GTIN: 2 69 25970 70658 6
• Cutie interioară (L x L x Î): 17,9 x 8,5 x 6,3 cm
• Greutate netă: 0,0585 kg
• Număr de ambalaje: 3
• Greutate proprie: 0,0865 kg

Cutie exterioară
• Greutate brută: 1,364 kg
• GTIN: 1 69 25970 70658 9
• Cutie exterioară (L x L x Î): 35,2 x 18,5 x 13,9 cm
• Greutate netă: 0,468 kg
• Număr de ambalaje: 24
• Greutate proprie: 0,896 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 5 x 17,2 x 2,5 cm
• EAN: 69 25970 70658 2
• Greutate brută: 0,0365 kg
• Greutate netă: 0,0195 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Greutate proprie: 0,017 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele
•
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