
 

 

Philips
Austiņas ar mikrofonu

8,6 mm skaļruņi/nosl. konstr.
Ausīs ievietojamas

SHE7005
Kompakti pielāgojamas

Jūsu mobilajam tālrunim
SHE7005/00 austiņas ar mikro efektīviem skaļruņiem spēcīgai zemās frekvences skaņai un skaņas 
tīrībai. Īpaši maza ieliekamo austiņu konstrukcija pilnīgam komfortam, lieliski piemērota, lai klausītos 
mūziku vairāku stundu ilgumā. Pretsapīšanās slīdņi – lieliska vadu pārvaldība, lai novērstu sapīšanos.

Izbaudiet kvalitatīvu skaņu
• Mazie un efektīvie skaļruņi precīzi atveido skaņu ar zemās frekvences skaņu
• Perfekta ausīs ievietojamo austiņu izolācija bloķē ārējo troksni

Izmantojiet tās ilgāk
• Īpaši mazas pilnīgam auss komfortam
• 3 savstarpēji maināmi gumijas uzgaļi, lai atbilstu jebkuras formas ausīm

Vienmēr gatavas ceļam
• Pretsapīšanās slīdnis
• 1,2 m vads ideāli piemērots lietošanai ārpus mājas

Radīts tieši jums
• Jutīgais un plānais mikrofons skaidri uztver jūsu balsi



 Mazi, efektīvi skaļruņi

Mazie un efektīvie Philips ausīs ievietojamo austiņu 
skaļruņi nodrošina precīzu pielāgošanos un precīzu 
skaņu ar jaudīgu zemās frekvences skaņu, un tie ir 
ideāli klausīšanās baudījumam.

Perfekta skaņas izolācija
Šo Philips austiņu ārkārtīgi mazie skaļruņi ērti un cieši 
iekļaujas ausī, līdz ar to ārējais troksnis tiek bloķēts, 
nodrošinot pārsteidzošu klausīšanās baudījumu.

Īpaši mazas, ievietojamas ausī

Ausīs ievietojamām austiņām ir īpaši maza, viegla 
konstrukcija, lai tās būtu piemērotas arī mazākām 
ausīm, mūziku klausoties ilgstoši.

Optimāli piemērotas visām ausīm

Pieejami 3 savstarpēji maināmi austiņu uzgaļi izmēri, 
sākot no maza līdz lielam, tādēļ šīs Philips austiņas ir 
ideāli piemērotas jūsu ausīm.

1,2 m vads
Ideāls vada garums sniedz jums brīvību ņemt audio 
ierīci sev līdzi, kur vien vēlaties.

Pretsapīšanās slīdnis

Austiņu uzglabāšanas laikā pastāv vadu sapīšanās 
risks. Ir problemātiski uzglabāt austiņas tā, lai tās 
varētu uzreiz izmantot. Vienkārši virziet 
pretsapīšanās slīdni uz austiņām, lai abi vadi būtu 
kopā un lai samazinātu vadu sapīšanās risku.

Jutīgs un plāns mikrofons
Jutīgais un plānais mikrofons skaidri uztver jūsu balsi
SHE7005/00

Specifikācijas
Skaņa
• Frekvences reakcija: 9 - 23 000 Hz
• Pilnā pretestība: 16 omi
• Magnēta veids: Neodīms
• Maksimālā ieejas jauda: 25 mW
• Jutība: 107 dB
• Skaļruņa diametrs: 8,6 mm
• Akustiskā sistēma: Slēgta

Savienojamība
• Vada savienojums: divi paralēli, simetriski
• Vada garums: 1,2 m
• Savienotājs: 3,5 mm
• Savienotāja apdare: hromēts

Iekšējā kartona kaste
• Bruto svars: 0,402 lb
• Bruto svars: 0,1824 kg
• GTIN: 2 69 23410 71470 2
• Inner carton (L x W x H): 7,1 x 2,8 x 4,1 colla
• Inner carton (L x W x H): 18 x 7 x 10,5 cm
• Neto svars: 0,110 lb
• Neto svars: 0,0501 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
• Taras svars: 0,292 lb
• Taras svars: 0,1323 kg

Ārējā kartona kaste
• Bruto svars: 3,724 lb
• Bruto svars: 1,6892 kg
• GTIN: 1 69 23410 71470 5
• Outer carton (L x W x H): 15,0 x 6,3 x 9,8 colla
• Outer carton (L x W x H): 38 x 16 x 25 cm
• Neto svars: 0,884 lb
• Neto svars: 0,4008 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
• Taras svars: 2,840 lb
• Taras svars: 1,2884 kg

Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

3,7 x 6,9 x 0,8 colla
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 9,5 x 17,5 x 2 cm
• EAN: 69 23410 71470 8
• Bruto svars: 0,114 lb
• Bruto svars: 0,0518 kg
• Neto svars: 0,037 lb
• Neto svars: 0,0167 kg
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: paraugs
• Taras svars: 0,077 lb
• Taras svars: 0,0351 kg
• Plauktā novietošanas veids: paraugs

Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

2,0 x 2,2 x 0,6 colla
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 5 x 5,5 x 1,5 cm
• Svars: 0,0167 kg
• Svars: 0,037 lb
•
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