
 

 

„Philips“
Į ausis įdedamos ausinės su 
mikrofonu

8,6 mm garsiakalbiai / pusiau 

uždaros

Įdedamos į ausis

SHE8105SL
Visada gilūs ir sodrūs žemieji dažniai

tvirto metalo korpuse
„Philips“ SHE8105 į ausis įdedamose ausinėse naudojami kokybiški garsiakalbiai, kurie atkuria sodrius 

žemuosius dažnius, o tvirtas aliuminio korpusas užtikrina garso grynumą. Ovalo formos garso vamzdeliai 

yra ergonomiški ir patogūs, o integruotu nuotoliniu valdikliu lengvai perjungsite muziką ir skambučius.

Mėgaukitės kokybišku garsu
• Sukurti 8,6 mm garsiakalbiai užtikrina sodrius žemuosius dažnius
• Tvirtas aliuminis korpusas saugo nuo vibracijos, todėl garsas bus itin aiškus

Didžiausias malonumas dėvėti
• Lenktas korpusas ir ovalo formos garso vamzdeliai ergonomiškam patogumui užtikrinti
• Trijų dydžių silikono gaubteliai tiks kiekvienam

Visada parengtos keliui
• Nuo susipainiojimo apsaugantis slankiklis neleidžia susipainioti ausinių laidui
• Patvari „Flexi-Grip“ jungtis užtikrina tvirtą ausinių ir laido jungtį
• Su nuotoliniu valdikliu laide muzikos ir skambučių valdymui



 Aliuminio korpusas

Ausinių korpusas pagamintas iš tvirto aliuminio, kuris 
saugo nuo vibracijos, todėl girdimas itin aiškus garsas. 
Be to, ausinės yra apsaugotos nuo kasdienio 
dėvėjimosi.

Nesipainiojimo slankiklis

Sumaniai sukurtas nuo susipainiojimo saugantis 
slankiklis užtikrina, kad du ausinių laidai 
nesusipainiotų. Jis šiuos laidus paprasčiausiai 
suspaudžia vienas su kitu. Daugiau jokio vargo dėl 
susiraizgiusių laidų ar mazgų!

Patvari „Flexi-Grip“ jungtis
Ši minkšta, tačiau patvari ir lanksti jungtis tarp ausinių 
ir laido saugo nuo galimų pažeidimų dėl nuolatinio 
lankstymo.

Nuot. vald. ir mikrof. ant laido

Integruota mikrofono funkcija, kuri leidžia lengvai 
pereiti nuo muzikos klausymosi prie pokalbio 
telefonu ir neprarasti ryšio.

Ovalo formos garso vamzdeliai
Į ausį įdedamos ausinės yra sukurtos taip, kad idealiai 
tiktų bet kokiai ausiai. Ergonomiškas ovalo formos 
vamzdelis ir lenkta konstrukcija užtikrina, kad ausinės 
visada tiktų optimaliai, įsidėtų saugiai ir būtų 
patogios.

Sukurti 8,6 mm garsiakalbiai

Sukurti 8,6 mm garsiakalbiai užtikrina sodrius 
žemuosius dažnius

Trijų dydžių silikono gaubteliai

Į ausį įdedamos ausinės turi 3 skirtingų dydžių ausų 
gaubtelius (nuo mažo iki didelio). Jums belieka 
išsirinkti sau tinkamiausią.
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Specifikacijos
Konstrukcija
• Spalva: Sidabras

Garsas
• Akustinė sistema: Pusiau uždaros
• Diafragma: „Mylar“ kupolas
• Dažninė charakteristika: 8–24 000 Hz
• Pilnutinė varža: 16 omų
• Magnetinio tipo: „Neodymium“
• Tipas: Dinaminis
• Garsinė ritė: Varinė
• Jautrumas: 107 dB
• Garsiakalbio skersmuo: 8,6 mm
• Didžiausia įvesties galia: 30 mW

Prijungimo galimybė
• Jungtis: 3,5 mm stereo
• Mikrofonas: Integruotas mikrofonas
• Suderinamas su:: „Blackberry“, HTC, „iPhone“, 

LG, „Motorola“, „Palm“, „Sony Ericsson“, „Nokia“, 
„Samsung“

• Laido tipas: OFC
• Laido jungtis: Dvi lygiagrečiosios, simetrinės
• Kabelio ilgis: 1,2 m
• Jungties danga: auksas
•

Išleidimo data 2017-08-04

Versija: 2.1.7

12 NC: 8670 001 22225
EAN: 06 92597 07006 96

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių 
ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų 
savininkų nuosavybė.

www.philips.com
Ypatybės
Į ausis įdedamos ausinės su mikrofonu
8,6 mm garsiakalbiai / pusiau uždaros Įdedamos į ausis

http://www.philips.com

