
 

 

Philips
Fülbe helyezhető 
fejhallgató

SHE7000
Kompakt kialakítás

A mikroméretű, hatékony hangszórók garantálják az erőteljes mélyhangzást és a tiszta hangot. A 

rendkívül vékony, kompakt, fülbe illeszkedő kialakítás hosszú órákra kényelmessé teszi a zenehallgatást. 

A vezetőcsúszkák ideálissá teszik a kábelkezelést, és megakadályozzák a kábel összegubancolódását.

Élvezze a minőségi hangzást!
• A tökéletes szigetelés kiszűri a külső zajt
• A kisméretű, erőteljes hangszóró pontos és mélyhangokkal telt hangzást nyújt

Használja tovább!
• A 3 cserélhető gumi fülbetét kiválóan illeszkedik minden fülhöz
• Rendkívül kis méretű, állítható, fülbe illeszkedő

Mindig készen áll
• Az 1,2 m hosszúságú kábel ideális a szabadtéri használathoz
• A kábelek összetekeredését megelőző csúszka



 Tökéletes szigetelés
Ezeknek a Philips fülhallgatóknak a különlegesen apró 
hangszóró-meghajtói kényelmesen a fülbe 
helyezhetők, és a kivételesen szoros illeszkedésnek 
köszönhetően a külső zaj nem zavarhatja meg a 
zenehallgatás tökéletes élményét.

1,2 m-es kábel
Ideális hosszúságú kábel, amely több szabadságot 
nyújt a felhasználó számára, aki eldöntheti, hol 
kívánja viselni az audioeszközt.

Az optimális illeszkedésért

A 3 különböző méretű - kis, közepes és nagy - 
cserélhető fülbetét valamelyike biztosan 
gondoskodik ennek a Philips fülhallgatónak a pontos 
illeszkedéséről.

Kisméretű, erőteljes hangszóró

A Philips fülhallgatók kisméretű, hatékony 
hangszórói pontosan illeszkednek és erőteljes 

mélyhangzást, garantált zenehallgatási élményt 
nyújtanak.

Rendkívül kis méretű, fülbe illeszkedő

A rendkívül kis méretű és könnyű fülbetét 
tökéletesen illeszkedik kisebb fülbe is, akár több órás 
használat esetén is.

A kábelek összetekeredését megelőző 
csúszka

A fejhallgató tárolásakor fennáll annak a kockázata, 
hogy összegabalyodik a vezeték. Mindez 
kényelmetlenségeket okozhat a tárolás utáni 
zenehallgatás során. Egyszerűen csúsztassa el a 
kábelek összetekeredését megakadályozó csúszkát a 
fülhallgatók irányába, hogy a két fülhallgató kábeleiről 
gondoskodjon, így akadályozva meg azok 
gubancolódását.
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