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SHE7005A
Μικρό μέγεθος, άψογη 

εφαρμογή
Με μικρά αποδοτικά ηχεία, για ισχυρά μπάσα και καθαρό ήχο. Εξαιρετικά μικρό 
μέγεθος για άψογη εφαρμογή μέσα στο αυτί, ιδανικά για πολλές ώρες άνετης 
ακρόασης. Με ειδικό μηχανισμό για να μην μπερδεύονται τα καλώδια.

Απολαύστε ποιοτικό ήχο
• Ακουστικές δίοδοι για ισορροπημένο, ρεαλιστικό ήχο
• Η απόλυτη εφαρμογή στο αφτί αποκλείει τους εξωτερικούς θορύβους
• Τα μικρά αποδοτικά ηχεία αναπαράγουν ήχο ακριβείας με μπάσα

Για μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης
• 3 εναλλάξιμα ακουστικά καουτσούκ για βέλτιστη εφαρμογή σε κάθε τύπο αφτιού
• Εξαιρετικά μικρά για εκπληκτικά άνετη ενδώτια εφαρμογή

Σχεδιασμένα ειδικά για εσάς
• Ενσωματωμένο μικρόφωνο και κουμπί κλήσεων
• Προσαρμόστε τον ήχο και τα κουμπιά ελέγχου μέσω της εφαρμογής Philips Headset

Πάντα έτοιμα
• Το καλώδιο 1,2 μέτρων είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο
• Μηχανισμός Anti-tangle



 Ακουστικές δίοδοι
Οι ακουστικές δίοδοι επιτρέπουν τη ροή του 
αέρα μέσω του ηχείου, διευκολύνοντας την 
εξισορρόπηση των υψηλών συχνοτήτων και 
των μπάσων για μια πιο ρεαλιστική εμπειρία 
ακρόασης.

Καλώδιο 1,2 μέτρων
Καλώδιο με ιδανικό μήκος για να έχετε την 
ελευθερία να τοποθετείτε τη συσκευή ήχου 
όπου θέλετε.

Για τέλεια εφαρμογή σε κάθε τύπο 
αφτιού

Με δυνατότητα επιλογής μεταξύ 3 
εναλλάξιμων ζευγαριών καψών, από μικρό 
μέχρι μεγάλο μέγεθος, αυτά τα ακουστικά 
της Philips θα ταιριάξουν άψογα στο αυτί 
σας.

Μηχανισμός Anti-tangle

Όταν αποθηκεύετε τα ακουστικά σας, τα 
καλώδια μπορεί να μπερδευτούν εάν δεν 

αποθηκευτούν με προσοχή. Έτσι, είναι 
δύσκολο να αποθηκεύετε τα ακουστικά έτσι 
ώστε να είναι έτοιμα για την επόμενη χρήση. 
Απλά σύρετε το μηχανισμό anti-tangle προς 
τα ακουστικά για τακτική οργάνωση των 
καλωδίων και ελαχιστοποίηση του 
ενδεχομένου μπερδέματός τους.

Απόλυτη εφαρμογή στο αφτί
Οι ιδιαίτερα μικροί οδηγοί ηχείων αυτών 
των ακουστικών της Philips προσαρμόζονται 
άνετα μέσα στο αυτί και, χάρη στην άψογη 
προσαρμογή τους, αποκλείουν τους 
εξωτερικούς θορύβους, προσφέροντάς σας 
την απόλυτη εμπειρία ακρόασης.

Μικρά αποδοτικά ηχεία

Τα μικρά αποδοτικά ηχεία για τα ακουστικά 
Philips διασφαλίζουν τέλεια εφαρμογή και 
παρέχουν ήχο ακριβείας με πανίσχυρα 
μπάσα, ιδανικά για την απόλαυση της 
ακρόασής σας.

Εξαιρετικά μικρά ενδώτια

Εξαιρετικά μικρή, ελαφριά ενδώτια σχεδίαση 
για βέλτιστη εφαρμογή στα μικρότερα αφτιά, 
για περισσότερες ώρες ακρόασης.

Οι προσωπικές σας ρυθμίσεις
Κατεβάστε την εφαρμογή Philips Headset για 
να προσαρμόσετε τον ήχο των ακουστικών 
σας, καθώς και τις επιλογές του 
τηλεχειριστηρίου για τις λειτουργίες 
απάντησης/τερματισμού κλήσης, 
αναπαραγωγής/παύσης μουσικής, ρύθμισης 
έντασης ήχου +/- και αλλαγής κομματιών.

Ενσωματωμένο μικρόφωνο

Με το ενσωματωμένο μικρόφωνο και το 
κουμπί κλήσεων μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε αυτά τα ακουστικά Philips 
για μουσική αλλά και κλήσεις από το κινητό 
σας τηλέφωνο. Απολαύστε κλήσεις 
handsfree, καθώς θα μπορείτε να τις δεχθείτε 
και να τις τερματίσετε από τα ακουστικά 
σας.
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Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

1,39 x 0,91 x 1,1 εκ.
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

0,5 x 0,4 x 0,4 ίντσες
• Βάρος: 0,012 κ.
• Βάρος: 0,026 lb

Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: Κλειστό
• Συχνότητα απόκρισης: 19 - 21000 Hz
• Αντίσταση: 16 ohm
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Μέγιστη ισχύς: 25 mW
• Ευαισθησία: 107 dB
• Διάμετρος ηχείου: 8,6 χιλ.

Συνδεσιμότητα
• Σύνδεση καλωδίων: διπλή παράλληλη, 
συμμετρική

• Μήκος καλωδίου: 1,2 m
• Υποδοχή σύνδεσης: 3,5 χιλ.
• Φινίρισμα βύσματος: επιχρωμιωμένο

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

9,7 x 17,2 x 2,6 εκ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

3,8 x 6,8 x 1,0 ίντσες
• Καθαρό βάρος: 0,012 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,026 lb
• Μικτό βάρος: 0,039 κ.
• Μικτό βάρος: 0,086 lb

• Καθαρό απόβαρο: 0,027 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,060 lb
• EAN: 69 23410 71526 2
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Εικονική

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

38,2 x 18,7 x 25 εκ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

15,0 x 7,4 x 9,8 ίντσες
• Καθαρό βάρος: 0,288 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,635 lb
• Μικτό βάρος: 1,55 κ.
• Μικτό βάρος: 3,417 lb
• Καθαρό απόβαρο: 1,262 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 2,782 lb
• GTIN: 1 69 23410 71526 9
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24

Εσωτερική συσκευασία
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

18 x 8,5 x 10,5 εκ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

7,1 x 3,3 x 4,1 ίντσες
• Καθαρό βάρος: 0,036 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,079 lb
• Μικτό βάρος: 0,157 κ.
• Μικτό βάρος: 0,346 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,121 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,267 lb
• GTIN: 2 69 23410 71526 6
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
•
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