
 

 

Philips
Căști intraauriculare cu 
microfon

Posterioară semiînchisă/drivere 

8,6 mm

Intraauricular

SHE8105SL
Bas profund şi pur - tot timpul

cu carcasă solidă din metal
Căştile intraauriculare Philips SHE8105 dispun de drivere de calitate înaltă pentru bas cu adevărat 
puternic şi carcasă solidă din aluminiu pentru sunet pur. Tuburile sonore ovale asigură confort 
ergonomic, iar telecomanda în linie îţi permite comutarea uşoară între muzică şi apeluri.

Bucuraţi-vă de un sunet de calitate
• Drivere 8,6 mm reproiectate pentru bas profund receptiv
• Carcasa rezistentă din aluminiu previne vibraţiile pentru claritate a sunetului

Confort maxim
• Carcasă curbată și tuburi sonore ovale pentru confort ergonomic
• Pernuţe din silicon în trei dimensiuni pentru o potrivire personalizată

Mereu pregătit
• Glisorul anti-încurcare ţine cablurile la locul lor
• Designul Flexi-Grip rezistent pentru o conexiune puternică între cască și cablu
• Cu telecomandă și microfon pe linie pentru muzică și apeluri



 Carcasă din aluminiu

Carcasa căștilor este confecţionată dintr-un aluminiu 
rezistent, care previne vibraţiile pentru o claritate 
sonoră pură. În plus, aceasta protejează căștile de 
uzura zilnică.

Glisor anti-încurcare

Micul glisor anti-încurcare te ajută să ţii cablurile 
celor două căști la locul lor, prin simpla glisare în sus 
a acestuia. Gata cu dificultăţile provocate de 
încurcări și noduri!

Conexiune Flexi-grip rezistentă
Acest conector moale, dar rezistent și flexibil, dintre 
cască și cablu protejează împotriva potenţialelor 
deteriorări cauzate de îndoirile repetate.

Telecomandă in-line cu microfon

Microfonul încorporat îţi permite să treci ușor de la 
ascultarea muzicii la preluarea de apeluri, astfel încât 
vei fi mereu conectat.

Tuburi sonore ovale
Căștile intraauriculare sunt proiectate cu precizie 
pentru a corespunde oricăror urechi. Tubul sonor 
oval ergonomic și arhitectura curbată asigură o 
potrivire optimizată, sigură și confortabilă – 
întotdeauna.

Drivere 8,6 mm reproiectate

Drivere 8,6 mm reproiectate pentru bas profund 
receptiv

Pernuţe din silicon în trei dimensiuni

Căștile tale intraauriculare cu microfon sunt 
prevăzute cu 3 pernuţe pentru urechi, la alegere – de 
la mici la mari – astfel încât să poţi selecta 
dimensiunea care se potrivește perfect urechilor 
tale.
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Specificaţii
Design
• Culoare: Argintiu

Sunet
• Sistem acustic: Semi-închis
• Diafragmă: dom mylar
• Răspuns în frecvenţă: 8 - 24 000 Hz
• Impedanţă: 16 Ohm
• Tip magnet: Neodim
• Tip: Dinamic
• Bobină: Cupru
• Sensibilitate: 107 dB
• Diametru difuzor: 8,6 mm
• Putere maximă de intrare: 30 mW

Conectivitate
• Conector: 3,5 mm stereo
• Microfon: Microfon încorporat
• Compatibil cu:: Blackberry, HTC, iPhone, LG, 

Motorola, Palm, Sony Ericsson, Nokia, Samsung
• Tip cablu: OFC
• Conexiune prin cablu: paralelă dublă, simetrică
• Lungime cablu: 1,2 m
• Finisaj conector: placat cu aur
•
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