
 

 

Philips
Slúchadlá s mikrofónom

8,6 mm budiče/polouzavretá 

zadná časť

Do uší

SHE5205BK
Výkonný zvuk

Malé rozmery, veľké basy
SHE5205 sú robustné slúchadlá do ucha s pogumovanou zadnou stranou na ich ochranu. Budiče 
reproduktora vytvárajú explóziu hlbokých basov, vďaka ktorým znejú rovnako mohutne, ako 
pôsobia na pohľad. Vynikajúca izolácia hluku, mikrofón a ovládanie na odolnom kábli.

Extra silný zvuk
• Zosilnený kábel s priemerom 2,5 mm pre silnejší zvuk
• Kvalitné 8,6 mm budiče so silným magnetom

Dokonalé pohodlie pri nosení
• Vyberte si jeden z 3 párov náušníkov, ktorý vám dokonale sadne
• Tvarované telo slúchadla do ucha je zárukou pohodlia pri dlhšom nosení

Navrhnuté pre vaše pohodlie
• Zosilnený odolný kábel
• Uvoľňovač napätia kábla z pružinovej ocele na náročné používanie
• Vstavaný mikrofón prepína medzi hudbou a hovormi



 Kábel s priemerom 2,5 mm
Zosilnený kábel s priemerom 2,5 mm a robustné 
puzdro slúchadiel vytvárajú skvelý zvuk a hlboké 
basy.

8,6 mm silné budiče

Kvalitné 8,6 mm budiče posilnené silným magnetom 
zaisťujú efektívne vytváranie nízkofrekvenčných 
zvukov.

Vstavaný mikrofón

Vstavaný mikrofón umožňuje jednoduché prepínanie 
medzi počúvaním hudby a prijímaním hovorov, takže 
môžete byť vždy bez problémov v spojení a 
nezmeškať nič dôležité.

Výber z 3 párov náušníkov

Náušníky sa dodávajú v 3 veľkostiach – malé, stredné 
a veľké – pre prispôsobené a dokonalé nasadenie.

Tvarované telo slúchadla do ucha
Tvarované telo slúchadla do ucha pre dlhé hodiny 
pohodlného nosenia.

Zosilnený kábel
Zosilnený kábel s priemerom 2,5 mm a robustné 
puzdro slúchadiel, ideálne pre milovníkov 
mohutného beatu

Uvoľňovač napätia kábla z pružinovej 
ocele

Uvoľňovač napätia kábla z pružinovej ocele 
a pogumovaná zadná časť puzdra poskytujú 
dodatočnú ochranu, aby slúchadlá odolali aj tomu 
najnáročnejšiemu používaniu.
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Technické údaje
Dizajn
• Farba: Čierna

Zvuk
• Akustický systém: Polouzavretý
• Frekvenčná odozva: 10 - 22 000 Hz
• Impedancia: 16 Ohmov
• Typ magnetu: Neodýmiová
• Citlivosť: 107 dB
• Priemer reproduktora: 8,6 mm
• Maximálny príkon: 20 mW

Pripojiteľnosť
• Konektor: 3,5 mm stereofónny
• Typ kábla: OFC
• Pripojenie kábla: dvojité paralelné, symetrické
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Vyhotovenie konektorov: pozlátené
• Kompatibilné s:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony 
Ericsson

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: 0,145 kg
• GTIN: 2 69 25970 70658 6
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 17,9 x 8,5 x 6,3 cm
• Hmotnosť netto: 0,0585 kg
• Počet používateľských balení: 3
• Hmotnosť obalu: 0,0865 kg

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 1,364 kg
• GTIN: 1 69 25970 70658 9
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 35,2 x 18,5 x 13,9 cm
• Hmotnosť netto: 0,468 kg
• Počet používateľských balení: 24
• Hmotnosť obalu: 0,896 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 5 x 17,2 x 2,5 cm
• EAN: 69 25970 70658 2
• Hmotnosť brutto: 0,0365 kg
• Hmotnosť netto: 0,0195 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Hmotnosť obalu: 0,017 kg
• Typ policového umiestnenia: Obidve
•
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