
 

 

Philips
Ausīs ievietojamas austiņas

Melna

SHE8005
Iegūstiet skaļāku zemās frekvences skaņu

Jūsu mobilajam tālrunim ar skaļuma vadību
SHE8005/00 austiņas ar nelieliem, augstas kvalitātes skaļruņiem, kas sniedz bagātīgu, dziļu 
zemfrekvences skaņu un kristāldzidru skanējumu. Izturīgs iebūvēts kabeļa stiprinājums, 
neslīdošs korpuss vieglai ievietošanai. Īpaši mīksti jaukti silikona uzgaļi ilgstošam komfortam.

Radīts tieši jums
• Iebūvēta tālvadība skaļuma un zvanu vadībai
• Jutīgais un plānais mikrofons skaidri uztver jūsu balsi
• Papildu 3,5 mm spraudnis Nokia, Sony Ericsson un Samsung ierīcēm

Izbaudiet kvalitatīvu skaņu
• Turbo zemās frekvences skaņas gaisa atveres nodrošina dziļāku un bagātinātāku zemās 

frekvences skaņu
• Izliektie akustiskie kanāli nodrošina visaptverošu un precīzu skaņu
• Izcila trokšņu izolācija nodrošina kvalitatīvu skaņu arī zemākā skaļuma līmenī

Maksimāls lietošanas komforts
• Ergonomiska izliekta akustiskā konstrukcija nodrošina dabisku pielāgošanos
• Īpaši mīkstie silikona uzgaļi ideālai atbilstībai

Vienmēr gatavas ceļam
• Pretsapīšanās slīdnis
• 1,2 m vads ideāli piemērots lietošanai ārpus mājas
• Izturīgais Flexi-Grip nodrošina spēcīgu, elastīgu savienojumu



 Iebūvēta skaļuma un zvanu vadība

Vai vēlaties regulēt skaļumu? Vai vēlaties 
pieņemt vai noraidīt zvanu? Tālvadībai ir 
skaļuma un zvanu vadības funkcija. Šīs austiņas 
nodrošina parocīgu vadību!

Jutīgs un plāns mikrofons
Jutīgais un plānais mikrofons skaidri uztver jūsu 
balsi

Papildu 3,5 mm savienotājs
Papildu 3,5 mm stereo kontaktspraudnis 
Nokia, Sony Ericsson un Samsung ierīcēm

Dziļāka un bagātinātāka zemās 
frekvences skaņa

Turbo zemās frekvences skaņas izplūdes 
atverēs gaisa plūsma nodrošina dziļākās un 

bagātinātākās zemās frekvences skaņas atveidi 
augstākajā kvalitātē.

Visaptverošākai skaņai
Izliektais akustiskais kanāls ir konstruēts 
atbilstoši cilvēka auss kanāla izliekumam, tādēļ 
augstākās izšķirtspējas skaņas viļņi no skaļruņa 
tiek precīzi virzīti uz auss bungādiņu

Labākā skaņas kvalitāte zemākā skaļuma 
līmenī
Trokšņainās vietās ierīci vairs nav nepieciešams 
pagriezt skaļāk. Savērstais akustiskais kanāls un 
perfekti izolētie austiņu ieliktņi būtiski novērš 
fona troksni un nodrošina nemainīgu skaņas 
kvalitāti arī zemākā skaļuma līmenī, vienlaikus 
paildzinot baterijas darbības ilgumu.

Ausij piemērots dizains
15 grādos izliektā akustiskā modeļa lieliskā 
konstrukcija veidota, pamatojoties uz cilvēka 
auss anatomiju, un tā dabiski pielāgojas ausij un 
nodrošina nepārspējamu komfortu.

3 izmēru īpaši mīksti silikona uzgaļi

Šo Philips austiņu 3 izmēru īpaši mīksti silikona 
uzgaļi ērti iekļaujas ausīs, neradot ausīm 
spiedienu un vienlaikus pasargājot no fona 
trokšņiem

Pretsapīšanās slīdnis

Austiņu uzglabāšanas laikā pastāv vadu 
sapīšanās risks. Ir problemātiski uzglabāt 
austiņas tā, lai tās varētu uzreiz izmantot. 
Vienkārši virziet pretsapīšanās slīdni uz 
austiņām, lai abi vadi būtu kopā un lai 
samazinātu vadu sapīšanās risku.

1,2 m vads
Ideāls vada garums sniedz jums brīvību ņemt 
audio ierīci sev līdzi, kur vien vēlaties.

Flexi-grip dizains

Austiņu apdarē izmantots mīkstais Flexi-grip 
materiāls, un tas uzlabo austiņu sniegumu un 
palielina to izturību. Tas aizsargā vada 
savienojumu pret bojājumiem, kas varētu 
rasties atkārtotas austiņu korpusa locīšanas 
dēļ, austiņas bieži pievienojot un atvienojot.
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Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

2,15 x 2,2 x 1,2 cm
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

0,8 x 0,9 x 0,5 colla
• Svars: 0,0135 kg
• Svars: 0,030 lb

Skaņa
• Akustiskā sistēma: Slēgta
• Membrāna: Milāra kupols
• Frekvences reakcija: 10 - 23 500 Hz
• Pilnā pretestība: 16 omi
• Magnēta veids: Neodīms
• Tips: Dinamisks
• Skaļruņa spole: CCAW
• Jutība: 100 dB
• Skaļruņa diametrs: 10 mm
• Maksimālā ieejas jauda: 15 mW

Savienojamība
• Savienotājs: 3,5 mm stereo
• Mikrofons: Iebūvētais mikrofons
• Saderība ar:: Blackberry, HTC, iPhone, LG, 

Motorola, Palm, Sony Ericsson, Nokia, Samsung
• Vada tips: OFC
• Vada savienojums: divi paralēli, simetriski
• Vada garums: 1,2 m
• Savienotāja apdare: apzeltīts

Lietošanas komforts
• Skaļuma vadība

Iesaiņojuma izmēri
• Plauktā novietošanas veids: paraugs
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 9,5 x 15 x 2,5 cm

• Neto svars: 0,0144 kg
• Bruto svars: 0,05291 kg
• Taras svars: 0,03851 kg
• EAN: 69 23410 71469 2
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: paraugs
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

3,7 x 5,9 x 1,0 colla
• Bruto svars: 0,117 lb
• Neto svars: 0,032 lb
• Taras svars: 0,085 lb

Ārējā kartona kaste
• Outer carton (L x W x H): 37 x 22 x 18,7 cm
• Neto svars: 0,3456 kg
• Bruto svars: 1,813 kg
• Taras svars: 1,4674 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
• Bruto svars: 3,997 lb
• GTIN: 1 69 23410 71469 9
• Outer carton (L x W x H): 14,6 x 8,7 x 7,4 colla
• Neto svars: 0,762 lb
• Taras svars: 3,235 lb

Iekšējā kartona kaste
• Inner carton (L x W x H): 17,4 x 8,5 x 17 cm
• Neto svars: 0,0864 kg
• Bruto svars: 0,4069 kg
• Taras svars: 0,3205 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 6
• Bruto svars: 0,897 lb
• GTIN: 2 69 23410 71469 6
• Inner carton (L x W x H): 6,9 x 3,3 x 6,7 colla
• Neto svars: 0,190 lb
• Taras svars: 0,707 lb
•
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