
 

 

Philips
In-Ear fülhallgató 
mikrofonnal

8,6 mm-es meghajtók, hátul félig 

zárt

In-ear (fülbe helyezhető)

SHE8105SL
Mély és tiszta basszus – mindig

erős fémházzal
A Philips SHE8105 in-ear fülhallgató valóban mély basszusokat nyújtó, kiváló minőségű meghajtókkal, és 

tiszta hangzást adó masszív alumínium házzal dicsekedhet. Az ovális hangcsövek ergonomikus kényelmet 

biztosítanak, a kábelen lévő vezérlő pedig egyszerűvé teszi a zene és a hívások közötti váltást.

Élvezze a minőségi hangzást!
• Újratervezett 8,6 mm-es meghajtók az érzékenyen reagáló, mély basszusok érdekében
• A masszív alumínium ház megakadályozza a berezgést a tiszta hangzás érdekében

A legkényelmesebb viselés
• Ívelt ház és ovális hangcsövek az ergonomikus kényelem érdekében
• Három választható fülbetétméret a tökéletes illeszkedés érdekében

Mindig készen áll
• A gubancolódást megakadályozó csúszka elegánsan összefogja a kábeleket
• Tartós Flexi-grip kapcsolat a hallgató és a kábel közötti erős összeköttetéshez
• In-line távvezérlő mikrofonnal, a zenehallgatáshoz és hívások kezeléséhez



 Alumínium ház

A fülhallgató háza masszív alumíniumból készült, így 
megakadályozza a berezgést, és a legtisztább 
hangteljesítményt biztosítja. Ezen kívül védi a 
hallgatókat a mindennapos használat miatti kopástól.

A gubancolódását megakadályozó 
csúszka

Az ügyes, gubancolódást megakadályozó csúszka 
segítségével könnyedén összefoghatja a két hallgató 
kábeleit, ehhez egyszerűen fel kell csúsztatnia. Nem 
kell többé a gubancokkal és csomókkal bajlódnia!

Tartós Flexi-grip kapcsolat
Ez a puha, mégis tartós és rugalmas összeköttetés a 
fülhallgató és a kábel között segít megvédeni a kábelt 
az állandó hajlítgatás okozta sérüléstől.

Mikrofonnal ellátott távvezérlő a 
kábelen

A beépített mikrofon lehetővé teszi, hogy 
egyszerűen váltson zenehallgatásról telefonhívások 
fogadására – így Ön mindig kapcsolatban marad.

Ovális hangcsövek
Ezt az In-Ear fülhallgatót olyan precizitással 
tervezték, hogy bármilyen fülhöz pontosan 
illeszkedjen. Az ergonomikus ovális hangcső és az 
ívelt kialakítás mindig optimális, biztonságos és 
kényelmes illeszkedést biztosít.

Újratervezett 8,6 mm-es meghajtók

Újratervezett 8,6 mm-es meghajtók az érzékenyen 
reagáló, mély basszusok érdekében

Szilikon fülbetétek három méretben

A fülhallgatóhoz 3 választható fülbetét tartozik, a kis 
méretűtől a nagy méretűig, így kiválaszthatja a 
füléhez tökéletesen illeszkedő méretet.
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Műszaki adatok
Formatervezés
• Szín: Ezüst színű

Hangzás
• Akusztikus rendszer: Félig zárt
• Membrán: Mylar dóm
• Frekvenciaválasz: 8 - 24 000 Hz
• Impedancia: 16 ohm
• Mágnes típusa: Neodímium
• Típus: Dinamikus
• Lengőtekercs: Réz
• Érzékenység: 107 dB
• Hangszóró átmérője: 8,6 mm
• Maximális terhelhetőség: 30 mW

Csatlakoztathatóság
• Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó
• Mikrofon: Beépített mikrofon
• Kompatibilis a következőkkel:: Blackberry, HTC, 

iPhone, LG, Motorola, Nokia, Palm, Samsung, Sony 
Ericsson

• Kábel anyaga: OFC
• Kábelcsatlakozás: kettős-párhuzamos, 

szimmetrikus
• Kábelhosszúság: 1,2 m
• Csatlakozó kivitele: aranybevonatú
•
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