
 

 

Philips
Ausīs ieviet. austiņas ar 
mikrofonu

8,6 mm skaļruņi/daļ. nosl. konstr.

Ausīs ievietojamas

SHE8105SL
Piesātināti un izteikti basi – vienmēr

ar izturīgu metāla korpusu
Philips SHE8105 ausīs ievietojamās austiņas ar augstas kvalitātes skaļruņiem patiesi dziļiem 
basiem un izturīgu alumīnija korpusu tīrai skaņai. Ovāli skaņas kanāli nodrošina ergonomisku 
komfortu, bet iebūvētā tālvadība ļauj viegli pārslēgties no mūzikas uz zvaniem.

Izbaudiet kvalitatīvu skaņu
• Pārveidoti 8,6 mm skaļruņi izteiktam zemfr. skanējumam
• Izturīgs alumīnija korpuss novērš vibrāciju skaņas skaidrībai

Maksimāls lietošanas komforts
• Izliekts korpuss un ovāli skaņas kanāli ergonomiskam komfortam
• Silokona uzmavas pieejamas ar trīs izmēriem

Vienmēr gatavas ceļam
• Pretsapīšanās slīdnis ļauj ērti izmantot vairākus vadus blakus
• Izturīgs Flexi-Grip izturīgam austiņu-vada savienojumam
• Iebūvēta tālvadība ar mikrofonu mūzikai un zvaniem



 Alumīnija korpuss

Austiņu korpuss ir izgatavots no izturīga alumīnija, 
kas novērš vibrāciju dzidrākam skanējumam. Papildus 
tas aizsargā austiņas pret ikdienas lietojuma radīto 
nodilumu.

Pretsapīšanās slīdnis

Pārdomātais pretsapīšanās slīdnis sniedz iespēju ērti 
novietot blakus divus austiņu vadus, vienkārši 
uzbīdot augšā šo slīdni. Vairs nekādu problēmu ar 
sapītiem vadiem vai mezgliem!

Izturīgs Flexi-Grip savienojums
Šis mīkstais, taču izturīgais un elastīgais savienotājs 
starp austiņām un vadu palīdz aizsargāt pret 
potenciāliem bojājumiem, ko izraisa atkārtota 
saliekšana.

Iebūvēta tālvadība ar mikrofonu

Iebūvētais mikrofons ļauj viegli pārslēgties starp 
mūzikas klausīšanos un tālruņa zvaniem, lai nekad 
nezaudētu saikni ar sev svarīgajiem cilvēkiem.

Ovāli skaņas kanāli
Jūsu ausīs ievietojamās austiņas ir precīzi izstrādātas, 
lai pielāgotos katrai ausij. Ergonomiskais ovālais 
skaņas kanāls un izliektā arhitektūra nodrošina 
vienmēr optimizētu, drošu un komfortablu 
valkāšanu.

Pārveidoti 8,6 mm skaļruņi

Pārveidoti 8,6 mm skaļruņi izteiktam zemfr. 
skanējumam

Trīs izmēru silikona uzmavas

Jūsu ausīs ievietojamās austiņas pieejamas ar 3 ausu 
uzmavu izmēriem – no mazām līdz lielām –, lai jūs 
varētu izvēlēties izmēru, kas perfekti atbilst jūsu 
ausīm.
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Specifikācijas
Dizains
• Krāsa: Sudrabots

Skaņa
• Akustiskā sistēma: Daļēji noslēgta
• Membrāna: Milāra kupols
• Frekvences reakcija: 8 – 24 000 Hz
• Pilnā pretestība: 16 omi
• Magnēta veids: Neodīms
• Tips: Dinamisks
• Skaļruņa spole: Varš
• Jutība: 107 dB
• Skaļruņa diametrs: 8,6 mm
• Maksimālā ieejas jauda: 30 mW

Savienojamība
• Savienotājs: 3,5 mm stereo
• Mikrofons: Iebūvētais mikrofons
• Saderība ar:: Blackberry, HTC, iPhone, LG, 

Motorola, Palm, Sony Ericsson, Nokia, Samsung
• Vada tips: OFC
• Vada savienojums: divi paralēli, simetriski
• Vada garums: 1,2 m
• Savienotāja apdare: apzeltīts
•
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