
 

 

Philips
Fülhallgatós headset

SHE8005
Hadd szóljon a mélyhang!

Mobiltelefonjához hangerőszabályzóval
Az SHE8005/00 fejhallgató kicsi, kiváló minőségű hangsugárzói mély basszushangot és kristálytiszta 

hangzást nyújtanak. A beépített kábelvédő ellenáll a húzásnak, így biztosítja a tartósságot. Csúszásmentes 

fogás a könnyű beillesztéshez. Különlegesen puha, hibrid szilikon fülpárna a hosszú távú kényelemért.

Az Ön igényeihez tervezve
• Hangerő- és hívásvezérlő távvezérlő a kábelen
• Az érzékeny és elegáns mikrofon tiszta hangfelvételt biztosít
• Extra 3,5 mm-es csatlakozó dugó Nokia, Sony Ericsson és Samsung márkákhoz

Élvezze a minőségi hangzást!
• Turbo basszusnyílások a legmélyebb és leggazdagabb basszushang érdekében
• Az irányított akusztikus cső csatornái irányítják és pontosítják a hangot
• A kivételes zajkiszűrés kisebb hangerőn is minőségi hangzást biztosít

A legkényelmesebb viselés
• Ergonomikus design, természetes illeszkedés
• A különlegesen puha szilikonbetét kényelmesen helyezkedik el a fülében

Mindig készen áll
• A kábelek összetekeredését megelőző csúszka
• Az 1,2 m hosszúságú kábel ideális a szabadtéri használathoz
• A tartós, rugalmas fogantyú erős, rugalmas csatlakozást képez



 Hangerő- és hívásvezérlő a kábelen

Változtatna a hangerőn? Hívást szeretne 
fogadni vagy elutasítani? A távvezérlő 
segítségével megteheti. Ezzel a 
fejhallgatókészlettel a vezérlés "kéznél van"!

Érzékeny és elegáns mikrofon
Az érzékeny és elegáns mikrofon tiszta 
hangfelvételt biztosít

Extra 3,5 mm-es csatlakozó
Extra 3,5 mm-es sztereó csatlakozó Nokia, 
Sony Ericsson és Samsung márkákhoz

A legmélyebb és leggazdagabb 
basszushang érdekében

A Turbo basszusnyílások biztosítják a 
légmozgást a legmélyebb és leggazdagabb 
basszusok nagy hűségű visszadásához.

A leginkább irányított hangért
Az irányított akusztikus csövet az emberi 
füljárat görbületéhez tervezték, vagyis a 
hangszóróból érkező hanghullámok 

közvetlenül a dobhártyához jutnak, a lehető 
legnagyobb felbontásban.

A legjobb hang kis hangerőn
Többé nem kell felerősíteni a hangerőt a zajos 
helyeken. Az irányított akusztikus cső és a 
tökéletesen szigetelt fülhallgató jelentős 
mértékben csökkenti a háttérzajt, ugyanolyan 
minőségű hangot adva alacsonyabb hangerőn, 
hosszabb akkumulátor-élettartam mellett.

A fülhöz illeszkedik
Az irányított akusztikus modell enyhe, 15 fokos 
dőlésszöge az emberi fül anatómiáján alapul, így 
természetes illeszkedést és kivételes 
kényelmet biztosít.

3 méretben választható, különlegesen 
puha szilikon fülbetét

Ezen Philips fülhallgatók 3 méretben kapható, 
különlegesen puha szilikon fülbetétei 
kényelmesen illeszkednek a fülhöz, és kizárják 
a nem kívánt zajokat.

A kábelek összetekeredését megelőző 
csúszka

A fülhallgatók tárolásakor fennáll annak a 
kockázata, hogy összegabalyodik a vezeték. 
Mindez kényelmetlenségeket okozhat a tárolás 
utáni zenehallgatás során. Egyszerűen 
csúsztassa el a kábelek összetekeredését 
megakadályozó csúszkát a fülhallgatók 
irányába, hogy a két fülhallgató kábeleiről 
gondoskodjon, így akadályozva meg azok 
összegabalyodását.

1,2 m-es kábel
Ideális hosszúságú kábel, amely több 
szabadságot nyújt a felhasználó számára, aki 
eldöntheti, hol kívánja viselni az audioeszközt.

Rugalmas kialakítás

A fejhallgatótestet bevonó puha, rugalmas 
anyag növeli a teljesítményt és tartósságot. 
Védi a kábelcsatlakozást a sérülésektől, 
amelyek például a fejhallgató gyakori le- és 
felvétele közben előforduló megtekeredése 
közben fordulhatnak elő.
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