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SHE8005
Lisää bassoa

Matkapuhelimelle, jossa äänenvoimakkuuden säätö
SHE8005/00-kuulokkeiden pienikokoiset, laadukkaat kaiuttimet toistavat basson 
voimakkaana ja kaikki äänet kirkkaina. Integroitu kaapeli kestää vetämistä, luistamaton 
pinta pitää paikallaan. Pehmeät hybridisuojukset tuntuvat mukavilta.

Suunniteltu sinua varten
• Äänenvoimakkuuden ja puheluiden hallinta johdossa
• Herkkä ja tyylikäs mikrofoni poimii äänet selkeästi
• Ylimääräinen 3,5 mm:n liitin (Nokia, Sony Ericsson, Samsung)

Nauti äänenlaadusta
• Turbo bass -ilma-aukot tekevät bassosta syvän ja täyteläisen
• Kuulokkeen akustinen kulmasäätö takaa tarkan äänentoiston
• Laadukas kohinanvaimennus ja erinomainen ääni hiljaisellakin äänellä.

Ylivertainen käyttömukavuus
• Luonnollinen istuvuus ergonomisen akustisen kulmasäädön ansiosta
• Erittäin pehmeät silikonikorvatyynyt istuvat hyvin korviisi

Aina valmiina
• Sotkeutumisenestopidike
• 1,2 metrin johto sopii erinomaisesti ulkokäyttöön
• Kestävä Flexi-Grip vankkaan ja joustavaan liitäntään



 Äänenvoimakkuuden ja puheluiden 
hallinta johdossa

Haluatko muuttaa äänenvoimakkuutta? Vastata 
puheluun tai hylätä sen? Kaukosäätimessä on 
äänenvoimakkuuden ja puheluiden 
hallintatoiminto. Näillä kuulokkeilla se 
onnistuu!

Herkkä ja tyylikäs mikrofoni
Herkkä ja tyylikäs mikrofoni poimii äänet 
selkeästi

Ylimääräinen 3,5 mm:n liitin
Ylimääräinen 3,5 mm:n liitin (Nokia, Sony 
Ericsson, Samsung)

Syvä ja täyteläinen basso

Turbo Bass -ilma-aukot antavat ilman liikkua, 
jolloin bassoäänet toistetaan uskollisen syvästi 
ja rikkaasti.

Kohdistettua ääntä
Kuulokkeen akustisen kulmasäädön 
suunnittelussa on otettu huomioon ihmisen 
korvakanavan muoto. Kaiuttimen ääniaallot 
ohjautuvat suoraan tärykalvoon, ja tuloksena 
on paras äänentoiston taso.

Laatua pienellä äänenvoimakkuudella
Sinun ei enää tarvitse nostaa kuuluvuutta 
meluisassa ympäristössä. Kuulokkeen 
akustinen kulmasäätö ja täydellisesti istuvat 
nappikuulokkeet vähentävät taustahälyä 
merkittävästi. Äänenlaatu pysyy korkeana 
myös hiljaisemmalla äänenvoimakkuudella, ja 
akun käyttöaika pitenee.

Muoto sopii korvaan
Kuulokkeiden akustisen kulmasäädön 15 
asteen kulma, joka perustuu korvakäytävän 
muotoihin, takaa luonnollisen istuvuuden ja 
äärimmäisen käyttömukavuuden.

Erittäin pehmeät silikonikorvatyynyt, 3 
kokoa

Näiden Philips-kuulokkeiden kolme 
erikokoista erittäin pehmeää 
silikonikorvatyynyä istuvat hyvin ja vaimentavat 
taustamelun painamatta korvia.

Sotkeutumisenestopidike

Kun kuulokkeet eivät ole käytössä, niiden 
johdot saattavat sotkeutua helposti. Kun 
kuulokkeet otetaan taas käyttöön, johtojen 
selvittämisessä kuluu aikaa ja vaivaa. Siirrä 
johtopidike kohti kuulokkeita, jolloin 
kuulokkeet pysyvät siististi yhdessä estäen 
johtojen sotkeentumisen.

1,2 m johto
Paras mahdollinen johtopituus. Soittimen voi 
sijoittaa vapaasti minne tahansa.

Flexi-Grip-muotoilu

Kuulokkeiden rungon pehmeä Flexi-Grip-
pintamateriaali parantaa kuulokkeiden 
suorituskykyä ja kestävyyttä. Se suojaa johdon 
liitäntää vioilta, joita voi syntyä, kun käyttäjä 
taivuttaa runkoa hiukan asettaessaan 
kuulokkeita paikoilleen tai ottaessaan niitä 
pois.
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Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 2,15 x 2,2 x 1,2 cm
• Tuotteen mitat (L x K x S): 0,8 x 0,9 x 0,5 tuumaa
• Paino: 0,0135 kg
• Paino: 0,030 naulaa

Ääni
• Akustinen järjestelmä: Suljettu
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Taajuusvaste: 10 - 23 500 Hz
• Impedanssi: 16 ohmia
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Tyyppi: Dynaamiset
• Puhekela: CCAW
• Herkkyys: 100 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 10 mm
• Enimmäisteho: 15 mW

Liitännät
• Liitin: 3,5 mm stereo
• Mikrofoni: Kiinteä mikrofoni
• Yhteensopiva:: Blackberry, HTC, iPhone, LG, 

Motorola, Palm, Sony Ericsson, Nokia, Samsung
• Johtotyyppi: OFC
• Johtoliitäntä: kaksi symmetristä rinnakkaisliitintä
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liittimen pinnoitus: kultaus

Käytön mukavuus
• Äänenvoimakkuuden säätö: KYLLÄ

Pakkauksen mitat
• Hyllysijoitustyyppi: Dummy
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,5 x 15 x 2,5 cm
• Nettopaino: 0,0144 kg

• Kokonaispaino: 0,05291 kg
• Taara: 0,03851 kg
• EAN: 69 23410 71469 2
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Dummy
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

3,7 x 5,9 x 1,0 tuumaa
• Kokonaispaino: 0,117 naulaa
• Nettopaino: 0,032 naulaa
• Taara: 0,085 naulaa

Ulompi pakkaus
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 37 x 22 x 18,7 cm
• Nettopaino: 0,3456 kg
• Kokonaispaino: 1,813 kg
• Taara: 1,4674 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 24
• Kokonaispaino: 3,997 naulaa
• GTIN: 1 69 23410 71469 9
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 

14,6 x 8,7 x 7,4 tuumaa
• Nettopaino: 0,762 naulaa
• Taara: 3,235 naulaa

Sisäpakkaus
• Sisäpakkaus (P x L x K): 17,4 x 8,5 x 17 cm
• Nettopaino: 0,0864 kg
• Kokonaispaino: 0,4069 kg
• Taara: 0,3205 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 6
• Kokonaispaino: 0,897 naulaa
• GTIN: 2 69 23410 71469 6
• Sisäpakkaus (P x L x K): 6,9 x 3,3 x 6,7 tuumaa
• Nettopaino: 0,190 naulaa
• Taara: 0,707 naulaa
•
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