Philips
Cască intraauriculară

Posterioară semiînchisă/drivere
10 mm
Intraauricular

SHE8005

Creştere bas
Pentru telefonul dvs. mobil cu controlul volumului
Cu difuzoare micuţe, de calitate extraordinară, căştile SHE8005/00 oferă un bas profund şi sunet de o
claritate excepţională. Un sistem de rulare a cablului integrat rezistă la tragere şi este durabil; mâner
antialunecare pentru potrivire uşoară. Pernuţe din silicon hibrid foarte moi pentru confort durabil.
Concepute pentru dumneavoastră
• Telecomandă in-line pentru controlul volumului și al apelurilor
• Microfon elegant și sensibil pentru captarea cu claritate a vocii dvs.
Bucuraţi-vă de un sunet de calitate
• Orificii de ventilare Turbo Bass, pentru un bas profund și puternic
• Tehnologia Angled Acoustic Pipe creează și direcţionează un sunet de calitate
• Izolaţia fonică de excepţie asigură un sunet impecabil la volum scăzut
Confort maxim
• Designul ergonomic Angled Acoustic asigură adaptarea naturală
• Pernuţe de silicon foarte mari vi se potrivesc confortabil în urechi
Mereu pregătit
• Glisor anti-încurcare
• Cablu de1,2 m, ideal pentru utilizare în exterior
• Design Flexi-Grip rezistent și flexibil
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Repere
Control in-line al volumului și apelurilor

Doriţi să modificaţi volumul? Să acceptaţi sau
să respingeţi un apel? Telecomanda este
prevăzută cu comenzi pentru volum și apeluri.
Cu această cască, controlul este în vârful
degetelor dvs.!

Pentru sunet perfect la volum scăzut
Nu mai trebuie să creșteţi volumul când vă
aflaţi în locuri zgomotoase. Tehnologia Angled
Acoustic Pipe și pernuţele izolante speciale
elimină zgomotul de fond, oferind aceeași
calitate impecabilă a sunetului chiar și la volum
mic. În plus, durata de viaţă a bateriilor este
mărită.
Design adaptat urechii
Superioritatea designului constând dintr-o
înclinare ușoară la 15 grade pentru modelul
Angled Acoustic, bazat pe anatomia urechii,
oferă o potrivire naturală și confort absolut.
Pernuţe de silicon foarte mari, de 3
dimensiuni

Microfon elegant și sensibil
Microfon elegant și sensibil pentru captarea cu
claritate a vocii dvs.

Glisor anti-încurcare

La stocarea căștilor dvs., există riscul să se
încurce cablurile dacă nu sunt corect așezate.
Acest lucru face dificilă stocarea căștilor și
pregătirea acestora pentru utilizare. Trebuie
doar să deplasaţi glisorul anti-încurcare către
căști pentru a menţine cele două cabluri de
căști drepte la un loc și a minimiza riscul de
încurcare a cablurilor.
Cablu de1,2 m
Cablul care vă permite să purtaţi playerul așa
cum doriţi.

Un bas profund și puternic

Design Flexi-Grip

Cele 3 dimensiuni de pernuţe de silicon foarte
moi ale acestor căști Philips vi se potrivesc
confortabil în urechi, fără a trebui să le presaţi
pentru a bloca zgomotul nedorit.

Orificiile Turbo Bass permit mișcarea naturală
a aerului, pentru o reproducere fidelă a
tonurilor de bas.
Pentru un sunet direcţional de calitate
Tehnologia Angled Acoustic Pipe se bazează pe
curbele canalului auricular. Astfel, undele
sonore emise de difuzor sunt emise direct
către timpan.

Materialul moale flexi-grip în care este învelit
corpul căștilor le sporește performanţa și le
extinde rezistenţa. Acesta protejează
conexiunea cablurilor împotriva deteriorărilor,
care ar putea surveni în caz contrar din cauza
îndoirii repetate a corpului căștilor la contactul
frecvent cu degetele utilizatorului, atunci când
căștile sunt introduse și scoase.
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Specificaţii
Sunet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistem acustic: Semi-închis
Diafragmă: dom mylar
Răspuns în frecvenţă: 8 - 24 000 Hz
Impedanţă: 16 Ohm
Tip magnet: Neodim
Tip: Dinamic
Bobină: CCAW
Sensibilitate: 100 dB
Diametru difuzor: 10 mm
Putere maximă de intrare: 30 mW

Conectivitate

• Conector: 3,5 mm stereo
• Microfon: Microfon încorporat
• Compatibil cu:: Blackberry, HTC, iPhone, LG,
Motorola, Palm, Sony Ericsson, Nokia, Samsung
• Tip cablu: OFC
• Conexiune prin cablu: paralelă dublă, simetrică
• Lungime cablu: 1,2 m
• Finisaj conector: placat cu aur

Confort

• Controlul volumului

Dimensiunile ambalajului

•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 9,5 x 15 x 2,5 cm
Greutate netă: 0,0144 kg
Greutate brută: 0,05291 kg
Greutate proprie: 0,03851 kg
EAN: 69 23410 71469 2
Număr de produse incluse: 1
Tip ambalaj: Cutie
Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 3,7 x 5,9 x 1 inch

•
•
•
•

Greutate brută: 0,117 lb
Greutate netă: 0,032 lb
Greutate proprie: 0,085 lb
Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

Cutie exterioară
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•

Cutie exterioară (L x L x Î): 37 x 22 x 18,7 cm
Greutate netă: 0,3456 kg
Greutate brută: 1,813 kg
Greutate proprie: 1,4674 kg
Număr de ambalaje: 24
Greutate brută: 3,997 lb
GTIN: 1 69 23410 71469 9
Cutie exterioară (L x L x Î): 14,6 x 8,7 x 7,4 inch
Greutate netă: 0,762 lb
Greutate proprie: 3,235 lb

Cutie interioară

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cutie interioară (L x L x Î): 17,4 x 8,5 x 17 cm
Greutate netă: 0,0864 kg
Greutate brută: 0,4069 kg
Greutate proprie: 0,3205 kg
Număr de ambalaje: 6
Greutate brută: 0,897 lb
GTIN: 2 69 23410 71469 6
Cutie interioară (L x L x Î): 6,9 x 3,3 x 6,7 inch
Greutate netă: 0,19 lb
Greutate proprie: 0,707 lb

Dimensiuni produs

•
•
•
•

Dimensiuni produs (L x Î x A): 2,15 x 2,2 x 1,2 cm
Dimensiuni produs (L x Î x A): 0,8 x 0,9 x 0,5 inch
Greutate: 0,0135 kg
Greutate: 0,030 lb

•
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