
 

 

Philips
Căști cu microfon

Drivere 8,6 mm/închise
Intraauricular

SHE7005
Potrivire compactă

Pentru telefonul mobil
Căşti SHE7005/00 cu micro difuzoare eficiente pentru bas puternic şi sunet clar. Un design intraauricular 

foarte mic pentru o potrivire compactă, excelent pentru ore îndelungate de ascultare confortabilă. 

Glisoare anti-încurcare, o gestionare ideală a cablurilor pentru a preveni încurcarea acestora.

Bucuraţi-vă de un sunet de calitate
• Boxe mici și eficiente reproduc cu precizie sunetul cu bas
• Etanșare perfectă în ureche blochează zgomotele exterioare

Utilizaţi-le mai mult timp
• Ultra-mici pentru o potrivire intraauriculară agreabilă
• 3 pernuţe din cauciuc, interschimbabile, pentru o fixare optimă în ureche

Mereu pregătit
• Glisor anti-încurcare
• Cablu de1,2 m, ideal pentru utilizare în exterior

Concepute pentru tine
• Microfon elegant și sensibil pentru captarea cu claritate a vocii dvs.



 Boxe mici și eficiente

Boxe mici și eficiente pentru căști intraauriculare 
Philips asigură o potrivire perfectă și oferă un sunet 
precis cu un bas puternic, ideale pentru a vă bucura 
de muzică.

Etanșare perfectă în ureche
Difuzoarele foarte mici ale acestor căști Philips se 
fixează confortabil în ureche și, graţie potrivirii 
excepţionale, zgomotele exterioare sunt eliminate, 
pentru o experienţă audio de mare intensitate.

Design intraauricular foarte mic

Design intraauricular foarte mic, extrem de ușor, 
pentru o potrivire perfectă în urechi mai mici, pentru 
ore îndelungate de ascultare.

Pentru o fixare optimă în orice ureche

Având la dispoziţie 3 pernuţe interschimbabile cu 
dimensiuni de la mici la mari, va exista cu siguranţă o 
pereche care să facă aceste căști Philips să se fixeze 
perfect în urechea dvs.

Cablu de1,2 m
Cablul care vă permite să purtaţi playerul așa cum 
doriţi.

Glisor anti-încurcare

La stocarea căștilor dvs., există riscul să se încurce 
cablurile dacă nu sunt corect așezate. Acest lucru 
face dificilă stocarea căștilor și pregătirea acestora 
pentru utilizare. Trebuie doar să deplasaţi glisorul 
anti-încurcare către căști pentru a menţine cele două 
cabluri de căști drepte la un loc și a minimiza riscul 
de încurcare a cablurilor.

Microfon elegant și sensibil
Microfon elegant și sensibil pentru captarea cu 
claritate a vocii dvs.
SHE7005/00

Specificaţii
Sunet
• Răspuns în frecvenţă: 9 - 23 000 Hz
• Impedanţă: 16 Ohm
• Tip magnet: Neodim
• Putere maximă de intrare: 25 mW
• Sensibilitate: 107 dB
• Diametru difuzor: 8,6 mm
• Sistem acustic: Închis

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: paralelă dublă, simetrică
• Lungime cablu: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Finisaj conector: cromat

Cutie interioară
• Greutate brută: 0,402 lb
• Greutate brută: 0,1824 kg
• GTIN: 2 69 23410 71470 2
• Cutie interioară (L x L x Î): 7,1 x 2,8 x 4,1 inch
• Cutie interioară (L x L x Î): 18 x 7 x 10,5 cm
• Greutate netă: 0,110 lb
• Greutate netă: 0,0501 kg
• Număr de ambalaje: 3
• Greutate proprie: 0,292 lb
• Greutate proprie: 0,1323 kg

Cutie exterioară
• Greutate brută: 3,724 lb
• Greutate brută: 1,6892 kg
• GTIN: 1 69 23410 71470 5
• Cutie exterioară (L x L x Î): 15,0 x 6,3 x 9,8 inch
• Cutie exterioară (L x L x Î): 38 x 16 x 25 cm
• Greutate netă: 0,884 lb
• Greutate netă: 0,4008 kg
• Număr de ambalaje: 24
• Greutate proprie: 2,840 lb
• Greutate proprie: 1,2884 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

3,7 x 6,9 x 0,8 inch
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 9,5 x 17,5 x 2 cm
• EAN: 69 23410 71470 8
• Greutate brută: 0,114 lb
• Greutate brută: 0,0518 kg
• Greutate netă: 0,037 lb
• Greutate netă: 0,0167 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Dummy
• Greutate proprie: 0,077 lb
• Greutate proprie: 0,0351 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Dummy

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 2,0 x 2,2 x 0,6 inch
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 5 x 5,5 x 1,5 cm
• Greutate: 0,0167 kg
• Greutate: 0,037 lb
•
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