
 

 

Philips
Ušesne slušalke z 
mikrofonom

8,6 mm pog. enote/polzaprt 

hrbtni del

Ušesna

SHE8105BK
Globoki in čisti nizki toni – vedno

s trpežnim kovinskim ohišjem
Ušesne slušalke Philips SHE8105 odlikujejo visokokakovostne pogonske enote za resnično globoke 

nizke tone in trpežno aluminijasto ohišje za čist zvok. Ovalne zvočne cevke zagotavljajo ergonomsko 

udobje, vgrajeni daljinski upravljalnik pa omogoča enostavno preklapljanje z glasbe na klice.

Uživajte v kakovostnem zvoku
• Dodelane 8,6 mm pogonske enote za odzivne in globoke nizke tone
• Trpežno aluminijasto ohišje preprečuje tresljaje za čist zvok

Skrajno udobno nošenje
• Zaobljeno ohišje in ovalne zvočne cevke za ergonomsko udobje
• Silikonski pokrovčki v treh različnih velikostih za prileganje po meri

Vedno pripravljeni
• Drsnik proti prepletanju za urejene kable
• Trpežni Flexi-Grip za zanesljivo povezavo slušalk in kabla
• Z vgrajenim daljinskim upravljalnikom in mikrofonom za glasbo in klice



 Aluminijasto ohišje

Ohišje slušalk je izdelano iz trpežnega aluminija, ki 
preprečuje tresljaje in tako zagotavlja najčistejši zvok. 
Slušalke tudi ščiti pred poškodbami zaradi vsakdanje 
uporabe.

Drsnik proti prepletanju

S pametnim drsnikom proti prepletanju lahko 
enostavno združite dva kabla slušalk tako, da ga 
enostavno premaknete navzgor. Nič več težav zaradi 
prepletenih in zavozlanih kablov.

Trpežni priključek Flexi-Grip
Mehki, trpežni in prilagodljivi priključek med 
slušalkami in kablom pomaga ščititi pred morebitnimi 
poškodbami zaradi nenehnega upogibanja.

Vgrajeni daljinski upravljalnik in 
mikrofon

Z vgrajenim mikrofonom preprosto preklapljate 
med poslušanjem glasbe in sprejemanjem telefonskih 

klicev – popolnoma enostavno, da ste vedno 
povezani.

Ovalne zvočne cevke
Ušesne slušalke se natančno prilegajo vsakemu 
ušesu. Ergonomska ovalna zvočna cevka in zaobljena 
zasnova zagotavljata vedno optimalno, zanesljivo in 
udobno prileganje.

Dodelane 8,6 mm pogonske enote

Dodelane 8,6 mm pogonske enote za odzivne in 
globoke nizke tone

Silikonski pokrovčki v treh velikostih

Ušesnim slušalkam so priloženi 3 ušesni pokrovčki 
(od majhnih do velikih), zato se slušalke povsem 
prilegajo vašim ušesom.
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Specifikacije
Zasnova
• Barva: Črna

Zvok
• Akustični sistem: Polzaprto
• Opna: Membrana
• Frekvenčni odziv: 8–24.000 Hz
• Impedanca: 16 ohmov
• Tip magneta: Neodim
• Tip: Dinamičen
• Zvočniška tuljava: Baker
• Občutljivost: 107 dB
• Premer zvočnika: 8,6 mm
• Največja vhodna moč: 30 mW

Povezljivost
• Konektor: 3,5 mm stereo
• Mikrofon: Vgrajen mikrofon
• Združljivo z:: Blackberry, HTC, iPhone, LG, 

Motorola, Palm, Sony Ericsson, Nokia, Samsung
• Tip kabla: OFC
• Kabelska povezava: dvojno vzporedna, simetrična
• Dolžina kabla: 1,2 m
• Zaključna obdelava konektorja: pozlačeno
•

Datum izdaje 2017-08-04

Različica: 2.2.6

12 NC: 8670 001 21463
EAN: 06 92597 07003 82

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega 
obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja 
Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com
Značilnosti
Ušesne slušalke z mikrofonom
8,6 mm pog. enote/polzaprt hrbtni del Ušesna

http://www.philips.com

