
 

 

Philips
Sluchátka do uší 
s mikrofonem

8,6mm reproduktory / 

polouzavřená

Do uší

SHE8105BK
Hluboké a čisté basy – vždy

s pevným kovovým krytem
Sluchátka do uší Philips SHE8105 se mohou pochlubit vysoce kvalitními reproduktory pro skutečně 

hluboké basy a pevným hliníkovým krytem, který zajistí čistotu zvuku. Oválné zvukovody se starají 

o ergonomické pohodlí a zabudovaný ovladač umožňuje snadné přepínání mezi hudbou 

a telefonováním.

Vychutnejte si kvalitní zvuk
• 8,6mm reproduktory s novou konstrukcí pro hluboké basy a rychlou odezvu
• Odolný hliníkový kryt brání vibracím a zajišťuje zřetelný zvuk

Opravdu pohodlné nošení
• Zakřivený kryt a oválné zvukovody pro ergonomické pohodlí
• Silikonové krytky ve třech velikostech pro přesné přizpůsobení vašim uším

Vždy připraveno k provozu
• Díky skluzovému zámku budou kabely vašich sluchátek vždy uspořádané
• Odolný konektor Flexi-grip zajišťuje pevné spojení kabelů se sluchátky
• Vybavený zabudovaným dálkovým ovladačem s mikrofonem pro hudbu a hovory.



 Hliníkový kryt

Kryt sluchátek je vyroben z odolného hliníku, 
který brání vibracím a zajišťuje ryzí zvukový 
výkon. Navíc chrání sluchátka před 
opotřebením způsobeným každodenním 
používáním.

Posuvník proti zamotání

Jednoduchým posunutím chytrého skluzového 
zámku směrem k náušníkům kabely sluchátek 
snadno úhledně udržíte pospolu. Již žádné 

starosti se zamotanými nebo zauzlovanými 
kabely!

Odolný konektor Flexi-grip
Tento měkký, ale odolný a ohebný konektor 
pomáhá chránit spojení kabelů se sluchátky 
před potenciálním poškozením vlivem 
opakovaného ohýbání.

Zabudovaný dálkový ovladač 
s mikrofonem

Zabudovaný mikrofon umožňuje snadné 
přepínání mezi poslechem hudby a přijímáním 
telefonních hovorů – je to jednoduché, takže 
budete neustále na příjmu.

Oválné zvukovody
Tato sluchátka do uší jsou přesně navržena tak, 
aby se přizpůsobila každému tvaru ucha. Jejich 
ergonomický oválný zvukovod a zakřivený tvar 
zajišťují, že vám optimálně, bezpečně a 
pohodlně padnou – vždy.

8,6mm reproduktory s novou konstrukcí

8,6mm reproduktory s novou konstrukcí pro 
hluboké basy a rychlou odezvu

Silikonové krytky ve třech velikostech

Tato sluchátka do uší jsou dodávána se třemi 
velikostmi krytek – od malých až po velké – 
takže si můžete zvolit ty pravé podle tvaru 
ucha.
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Přednosti
Sluchátka do uší s mikrofonem
8,6mm reproduktory / polouzavřená Do uší
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Design
• Barva: Černá

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: Měď
• Citlivost: 107 dB

• Průměr reproduktoru: 8,6 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
•
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Specifikace
Sluchátka do uší s mikrofonem
8,6mm reproduktory / polouzavřená Do uší
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