
 

 

Philips
Sluchátka do uší

10mm reproduktory / 

polouzavřená

Do uší

SHE8005
Zesilte basy

Pro mobilní telefony s ovládáním hlasitosti
Sluchátka SHE8005/00 s miniaturními vysoce kvalitními reproduktory s hlubokými basy a křišťálově 

čistým zvukem. Integrované uvolnění kabelu odolává tahání a zvyšuje životnost, protiskluzová rukojeť 

pro snadné uchopení. Pohodlí poskytují mimořádně jemné hybridní silikonové krytky.

Zaměření na uživatele
• Zabudovaný dálkový ovladač pro ovládání hlasitosti a hovoru
• Citlivý a úhledný mikrofon pro čisté zachycení vašeho hlasu

Vychutnejte si kvalitní zvuk
• Otvory se systémem Turbo Bass pro hlubší a bohatší basy
• Zakřivený akustický průduch dokonale směruje zvuk
• Vynikající izolace zvuku zaručuje kvalitní poslech při nízké hlasitosti

Opravdu pohodlné nošení
• Design Ergonomic Angled Acoustic zabezpečuje přirozené uchycení sluchátek
• Mimořádně jemné silikonové krytky drží pohodlně v uších

Vždy připraveno k provozu
• Skluzový zámek
• 1,2 m dlouhý kabel je ideální pro venkovní použití
• Odolný ohebný držák zajišťuje pevné a pružné spojení



 Zabudované ovládání hlasitosti a hovoru

Chcete změnit hlasitost? Přijmout nebo 
odmítnout hovor? Dálkový ovladač je vybaven 
ovládacími prvky pro hlasitost a hovory. 
S touto náhlavní soupravou máte ovládání na 
dosah ruky!

Citlivý a úhledný mikrofon
Citlivý a úhledný mikrofon pro čisté zachycení 
vašeho hlasu

Pro nejhlubší a nejbohatší basy

Otvory se systémem Turbo Bass umožňují 
pohyb vzduchu pro reprodukci nejhlubších a 
nejbohatších basových tónů úrovně Hi-Fi.

Ideálně směrovaný zvuk
Zakřivený akustický průduch je navržen přesně 
podle tvaru lidského ucha tak, aby byly zvukové 
vlny z reproduktoru dokonale a s nejvyšším 
rozlišením směrovány na ušní bubínek

Dokonalý zvuk při nízké hlasitosti
V hlučném prostředí již nemusíte zvyšovat 
hlasitost zvuku. Zakřivený akustický průduch a 
dokonale těsnící sluchátka významně eliminují 
hluk okolního prostředí a zároveň nabízejí 
stejně kvalitní zvuk i při nízké hlasitosti a také 
delší životnost baterií.

Design odpovídající uchu
Designová nadřazenost mírného 
15stupňového naklonění u modelu Angled 
Acoustic, vycházející z anatomie lidského ucha, 
vytváří přirozené uchycení sluchátek a 
vrcholný komfort.

Mimořádně jemné silikonové krytky ve 
3 velikostech

Mimořádně jemné silikonové krytky těchto 
sluchátek do uší Philips se dodávají ve 
3 velikostech a drží pohodlně v uších, aniž 
byste museli tlačit, abyste odstínili nežádoucí 
šum.

Skluzový zámek

U sluchátek existuje riziko, že se kabely při 
nesprávném uložení zamotají. Zamotané 
kabely znesnadňují uložení sluchátek 
a následně jejich přípravu na poslech. 
Jednoduchým posunutím skluzového zámku 
směrem k náušníkům kabely úhledně udržíte 
pospolu a minimalizujete tak riziko jejich 
zamotání.

1,2m kabel
Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení 
můžete dát, kam budete chtít.

Design Flexi-Grip

Měkký materiál Flexi-Grip, kterým je povlečen 
korpus sluchátek, vylepšuje celkový výkon a 
prodlužuje životnost výrobku. Chrání připojení 
kabelů ke sluchátkům před poškozením v 
místech, kde dochází k častým ohybům 
korpusu sluchátek při opakovaném kontaktu 
s prsty uživatele při usazování a sundávání 
sluchátek.
SHE8005/00

Přednosti
Sluchátka do uší
10mm reproduktory / polouzavřená Do uší



Datum vydání 2014-08-08

Verze: 2.1.5

12 NC: 8670 000 90089
EAN: 69 23410 71469 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Zvuk
• Akustický systém: Polouzavřený
• Membrána: mylarová kopule
• Kmitočtová charakteristika: 8 - 24 000 Hz
• Impedance: 16 ohmů
• Typ magnetu: Neodymový
• Typ: Dynamický
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: hliník.vodiče 

s měděným pláštěm CCAW
• Citlivost: 100 dB
• Průměr reproduktoru: 10 mm
• Maximální příkon: 30 mW

Možnosti připojení
• Konektor: 3,5 mm stereo
• Mikrofon: Vestavěný mikrofon
• Kompatibilní s: Blackberry, HTC, iPhone, LG, 

Motorola, Palm, Sony Ericsson, Nokia, Samsung
• Typ kabelu: bezkyslíkatá měď (OFC)
• Kabelové propojení: dvojité – paralelní, symetrické
• Délka kabelu: 1,2 m
• Povrchová úprava konektoru: pozlacený

Pohodlí
• Ovládání hlasitosti: Ano

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 15 x 2,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,0144 kg
• Hrubá hmotnost: 0,05291 kg
• Hmotnost obalu: 0,03851 kg
• EAN: 69 23410 71469 2
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Rozměry balení (Š x V x H): 3,7 x 5,9 x 1 palců

• Hrubá hmotnost: 0,117 lb
• Čistá hmotnost: 0,032 lb
• Hmotnost obalu: 0,085 lb
• Typ umístění poličky: Obojí

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 37 x 22 x 18,7 cm
• Čistá hmotnost: 0,3456 kg
• Hrubá hmotnost: 1,813 kg
• Hmotnost obalu: 1,4674 kg
• Počet spotřebitelských balení: 24
• Hrubá hmotnost: 3,997 lb
• GTIN: 1 69 23410 71469 9
• Vnější obal (D x Š x V): 14,6 x 8,7 x 7,4 palců
• Čistá hmotnost: 0,762 lb
• Hmotnost obalu: 3,235 lb

Vnitřní krabice
• Vnitřní obal (D x Š x V): 17,4 x 8,5 x 17 cm
• Čistá hmotnost: 0,0864 kg
• Hrubá hmotnost: 0,4069 kg
• Hmotnost obalu: 0,3205 kg
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Hrubá hmotnost: 0,897 lb
• GTIN: 2 69 23410 71469 6
• Vnitřní obal (D x Š x V): 6,9 x 3,3 x 6,7 palců
• Čistá hmotnost: 0,19 lb
• Hmotnost obalu: 0,707 lb

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 2,15 x 2,2 x 1,2 cm
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

0,8 x 0,9 x 0,5 palců
• Hmotnost: 0,0135 kg
• Hmotnost: 0,030 lb
•
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