
 

 

Philips
Sluchátka s mikrofonem

8,6mm reproduktory / 

polouzavřená

Do uší

SHE5205WT
Silný zvuk

Malé rozměry, mohutné basy
Sluchátka SHE5205 jsou odolná sluchátka do uší s pogumovanou zadní stranou pro lepší 
ochranu. Krásně vypadají a jejich výkonné reproduktory produkují hluboké basy se silným 
zvukem. Skvěle izolují hluk a mají mikrofon a ovládání na odolném kabelu.

Výjimečně silný zvuk
• Zesílený kabel o průměru 2,5 mm pro výkonnější zvuk
• Kvalitní 8,6mm reproduktory s výkonným magnetem

Opravdu pohodlné nošení
• Vyberte si ze 3 párů nástavců ty, které vám nejlépe padnou
• Tvarovaná konstrukce sluchátek pro pohodlí při delším nošení

Pohodlný design
• Zesílený kabel pro vyšší odolnost
• Ocelová pružina chránící kabel, do náročných podmínek
• Zabudovaný mikrofon umožňuje přepínání mezi hudbou a telefonními hovory



 Kabel o průměru 2,5 mm
Zesílený kabel o průměru 2,5 mm a robustní kryt 
sluchátek poskytují vynikající zvuk s hlubokými basy.

Výkonné 8,6mm reproduktory

Kvalitní 8,6mm reproduktor podporovaný 
výkonným magnetem zaručuje vynikající reprodukci 
nízkých frekvencí

Vestavěný mikrofon

Zabudovaný mikrofon umožňuje snadné přepínání 
mezi poslechem hudby a přijímáním telefonních 
hovorů – jednoduše tak budete neustále ve spojení 
s tím, co je pro vás nejdůležitější.

Výběr ze 3 párů nástavců

Nástavce se dodávají ve 3 velikostech, malé, střední 
a velké, a umožňují tak přizpůsobivé dokonalé 
padnutí.

Tvarovaná konstrukce sluchátek
Tvarovaná konstrukce sluchátek pro pohodlí při 
několikahodinovém nošení

Zesílený kabel
Zesílený kabel o průměru 2,5 mm a robustní kryt 
sluchátek jsou ideální pro milovníky basových rytmů

Ocelová pružina chránící kabel

Ocelová pružina chránící kabel a pogumovaná zadní 
část krytu poskytují mimořádnou ochranu i 
v nejnáročnějších podmínkách.
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Specifikace
Design
• Barva: White

Zvuk
• Akustický systém: Polouzavřený
• Kmitočtová charakteristika: 10 – 22 000 Hz
• Impedance: 16 ohmů
• Typ magnetu: Neodymový
• Citlivost: 107 dB
• Průměr reproduktoru: 8,6 mm
• Maximální příkon: 20 mW

Možnosti připojení
• Konektor: 3,5 mm stereo
• Typ kabelu: bezkyslíkatá měď (OFC)
• Kabelové propojení: dvojité – paralelní, symetrické
• Délka kabelu: 1,2 m
• Povrchová úprava konektoru: pozlacený
• Kompatibilní s: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony 
Ericsson

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 0,145 kg
• GTIN: 2 69 25970 70659 3
• Vnitřní obal (D x Š x V): 17,9 x 8,5 x 6,3 cm
• Čistá hmotnost: 0,0585 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hmotnost obalu: 0,0865 kg

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 1,364 kg
• GTIN: 1 69 25970 70659 6
• Vnější obal (D x Š x V): 35,2 x 18,5 x 13,9 cm
• Čistá hmotnost: 0,468 kg
• Počet spotřebitelských balení: 24
• Hmotnost obalu: 0,896 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 5 x 17,2 x 2,5 cm
• EAN: 69 25970 70659 9
• Hrubá hmotnost: 0,0365 kg
• Čistá hmotnost: 0,0195 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Hmotnost obalu: 0,017 kg
• Typ umístění poličky: Obojí
•
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