
 

 

Philips
Слушалки с микрофон

8,6 мм мембрани/полузатворен 

гръб

За поставяне в ушите

SHE5205WT
Мощен звук

Малки по размери, но с голяма мощност
SHE5205 е издръжлива слушалка за поставяне в ухото с гумено покритие от задната страна за 

защита. Експлозивните мембрани на високоговорителите предоставят дълбоки баси, което 

прави звука толкова мощен, колкото и техния външен вид. Изключителна шумоизолация, вграден 

микрофон и контрол в издръжлив кабел.

Изключително мощен звук
• Подсилен кабел с 2,5 мм диаметър за по-мощен звук
• Качествени 8,6 мм мембрани с мощен магнит

Максимално удобство при носене
• Избор от 3 размера накрайници на слушалките за идеалното прилягане за вас
• Контурен корпус на слушалката за комфорт при по-дълго ползване

Дизайн за удобство
• Подсилен кабел за издръжливост
• Предпазител на кабела със стоманена пружина за сериозна употреба
• Вграденият микрофон превключва от музика към телефонни обаждания



 Кабел с 2,5 мм диаметър
Подсиленият кабел с 2,5 мм диаметър и здравият 
корпус на слушалките осигуряват страхотен звук 
и дълбоки баси.

8,6 мм мощни мембрани

Качествени 8,6 мм мембрани, подсилени от 
мощен магнит за ефикасно възпроизвеждане на 
нискочестотния диапазон

Вграден микрофон

Вграденият микрофон ви позволява лесно да 
превключвате между слушане на музика и 
приемане на телефонни обаждания – лесно, за да 
можете винаги да сте свързани с това, което е 
най-важно за вас.

Избор от 3 размера накрайници на 
слушалките

Накрайниците на слушалките се предоставят в 3 
размера – малки, средни и големи – за 
персонализирано и идеално прилягане.

Контурен корпус на слушалката
Контурен корпус на слушалката за комфорт при 
продължително ползване.

Подсилен кабел
Подсиленият кабел с 2,5 мм диаметър и здравият 
корпус на слушалките са идеални за любителите 
на силни ритми

Предпазител на кабела със стоманена 
пружина

Предпазителят на кабела със стоманена пружина 
и гуменият гръб на корпуса предоставят 
допълнителна защита за издържане дори на най-
сериозната употреба.
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Спецификации
Дизайн
• Цвят: Бяло

Звук
• Акустична система: Полузатворена
• Честотен обхват: 10 - 22 000 Hz
• Импеданс: 16 ома
• Тип магнит: Неодимов
• Чувствителност: 107 dB
• Диаметър на високоговорителя: 8,6 мм
• Максимална входяща мощност: 20 mW

Възможности за свързване
• Съединител: 3,5 мм стерео
• Вид кабел: OFC - без примеси на кислород
• Кабелна връзка: двойно паралелна, симетрична
• Дължина на кабела: 1,2 м
• Покритие на съединителя: със златно покритие
• Съвместими с:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony 
Ericsson

Вътрешен кашон
• Бруто тегло: 0,145 кг
• GTIN: 2 69 25970 70659 3
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 17,9 x 8,5 x 6,3 см
• Нето тегло: 0,0585 кг
• Брой потребителски опаковки: 3
• Тегло на опаковката: 0,0865 кг

Външен кашон
• Бруто тегло: 1,364 кг
• GTIN: 1 69 25970 70659 6
• Външен кашон (л x Ш x В): 35,2 x 18,5 x 13,9 см
• Нето тегло: 0,468 кг
• Брой потребителски опаковки: 24
• Тегло на опаковката: 0,896 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

5 x 17,2 x 2,5 см
• EAN: 69 25970 70659 9
• Бруто тегло: 0,0365 кг
• Нето тегло: 0,0195 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Тегло на опаковката: 0,017 кг
• Начин на поставяне: И двете
•
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