
 

 

Philips
Слушалки за поставяне в 
ушите с микрофон

8,6 мм мембрани/полузатворен 

гръб

За поставяне в ушите

SHE8105SL
Дълбок и чист бас – винаги

със солиден метален корпус
Слушалките за поставяне в ушите Philips SHE8105 притежават висококачествени мембрани за 

истински дълбоки баси и здрав алуминиев корпус за чистота на звука. Овалните звукови тръби 

гарантират ергономично удобство, докато дистанционното управление ви помага да 

превключвате бързо между музика и обаждания.

По-качествен звук
• 8,6 мм мембрани за отзивчиви дълбоки баси
• Здравият алуминиев корпус предотвратява вибрациите за яснота на звука

Максимално удобство при носене
• Извит корпус и овални звукови тръби за ергономичен комфорт
• Силиконови капачета с избор от три размера за персонализирано прилягане

Винаги готови
• Плъзгачът против заплитане задържа кабелите ви заедно
• Издръжлива Flexi-grip за силна връзка слушалки-кабел
• Притежава вградено дистанционно управление с микрофон за музика и обаждания



 Алуминиев корпус

Корпусът на слушалките е изработен от 
здрав алуминий, който предотвратява 
вибрациите за най-чисто звуково 
представяне. В допълнение той защитава 
слушалките от износване при ежедневната 
употреба.

Плъзгач против заплитане

Интелигентният плъзгач против заплитане 
ви помага лесно да пазите двата кабела на 

слушалките заедно като просто го плъзнете 
нагоре. Без досадно заплитане и възели 
повече!

Издръжлива връзка Flexi-grip
Този мек, но издръжлив и гъвкав 
съединител между слушалката и кабела 
помага за защита против потенциална 
повреда от многократно огъване.

Дистанционно управление с 
микрофон в кабела

Вграденият микрофон ви позволява лесно 
да превключвате между слушане на музика и 
приемане на телефонни обаждания – лесно, 
за да можете винаги да сте свързани.

Овални звукови тръби
Вашите слушалки за поставяне в ушите са 
прецизно проектирани да подхождат на 
всяко ухо. Ергономичната им овална звукова 
тръба и извитата форма осигуряват 

оптимизирано, надеждно и комфортно 
прилягане – винаги.

8,6 мм мембрани с нова конструкция

8,6 мм мембрани за отзивчиви дълбоки баси

Силиконови капачета в три размера

Вашите слушалки за поставяне в ушите се 
предлагат с избор от 3 капачета за уши – от 
малки до големи – за да можете да изберете 
идеалното прилягане за ушите си.
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Дизайн
• Цвят: Сребриста

Звук
• Акустична система: Полузатворена
• Диафрагма: Миларова куполна
• Честотен обхват: 8 - 24 000 Hz
• Импеданс: 16 ома
• Тип магнит: Неодимов
• Тип: Динамичен
• Звукова намотка: Мед
• Чувствителност: 107 dB

• Диаметър на високоговорителя: 8,6 мм
• Максимална входяща мощност: 30 mW

Възможности за свързване
• Съединител: 3,5 мм стерео
• Микрофон: Вграден микрофон
• Съвместими с:: Blackberry, HTC, iPhone, LG, 

Motorola, Palm, Sony Ericsson, Nokia, Samsung
• Вид кабел: OFC - без примеси на кислород
• Кабелна връзка: двойно паралелна, симетрична
• Дължина на кабела: 1,2 м
• Покритие на съединителя: със златно покритие
•
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