
 

 

Philips
Słuchawki z mikrofonem

Przetworniki 32 mm/zamkn. 

konstrukcja

Nauszne
Miękkie poduszki
Składane

SHL5005
Z miłości do muzyki

Gdziekolwiek jesteś!
Słuchawki zostały zaprojektowane do słuchania muzyki w każdym miejscu. Miękkie 
poduszki umożliwiają wygodne słuchanie ulubionych utworów. Doskonała jakość dźwięku 
zapewnia nowe doświadczenie słuchania muzyki.

Zapomnisz, że je nosisz!
• Giętki pałąk ze stali szlachetnej dopasowuje się do kształtu głowy
• Lekki pałąk zwiększa wygodę i podnosi wytrzymałość
• Miękkie poduszki umożliwiające wygodne słuchanie

Z miłości do muzyki
• 32-milimetrowe przetworniki głośnikowe zapewniają wspaniały, czysty dźwięk i głębokie basy
• Redukcja szumów – słyszysz tylko muzykę

Gdziekolwiek jesteś
• Możliwość płaskiego złożenia słuchawek zapewnia łatwe przechowywanie i przenoszenie
• Wbudowany mikrofon umożliwia przełączanie między muzyką a rozmowami telefonicznymi
• Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz



 Miękkie poduszki
Miękkie, skórzane poduszki umożliwiają długie, 
wygodne słuchanie ulubionych utworów.

Lekki pałąk
Pałąk wykonany z lekkiego materiału

Składane
Możliwość płaskiego złożenia słuchawek zapewnia 
łatwe przechowywanie i przenoszenie

Redukcja szumów
Miękkie poduszki otulają uszy, blokując dźwięki z 
otoczenia.

Przewód 1,2 m
Idealna długość przewodu zapewniająca większą 
swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić 
urządzenie audio.

Lekka konstrukcja
Wykonany z cienkiej stali szlachetnej pałąk jest 
jednocześnie lekki i wytrzymały, przez co obejmuje 
dobrze głowę, nie obciążając jej prawie wcale.

Przetworniki głośnikowe o średnicy 
32 mm
32-milimetrowe przetworniki głośnikowe 
zapewniają wspaniały, czysty dźwięk i głębokie basy

Wbudowany mikrofon
Wbudowany mikrofon umożliwia łatwe przełączanie 
się między słuchaniem muzyki a odbieraniem 
połączeń telefonicznych. Dzięki temu masz zawsze 
dostęp do tego, co w danej chwili jest dla Ciebie 
najważniejsze.
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Dźwięk
• System akustyczny: Zamknięty
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: CCAW
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Pasmo przenoszenia: 9–24 000 Hz
• Impedancja: 32 Ohm
• Maksymalna moc wejściowa: 40 mW
• Czułość: 104 dB
• Średnica głośnika: 32 mm
• Typ: Dynamiczny

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: Dwa równoległe, 

symetryczne
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Wykończenie złącza: Pozłacane 24-karatowym 

złotem
• Typ przewodu: OFC

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 0,681 kg
• Waga brutto: 1,501 lb
• GTIN: 1 69 51613 99143 2
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

9,8 x 5.0 x 8,0 cala

• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 
24,9 x 12,8 x 20,4 cm

• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Waga opakowania: 0,318 kg
• Waga opakowania: 0,701 lb
• Waga netto: 0,363 kg
• Waga netto: 0,800 lb

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

17,2 x 22,5 x 3,6 cm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

6,8 x 8,9 x 1,4 cala
• EAN: 69 51613 99143 5
• Waga brutto: 0,171 kg
• Waga brutto: 0,377 lb
• Waga netto: 0,267 lb
• Waga netto: 0,121 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
• Waga opakowania: 0,110 lb
• Waga opakowania: 0,05 kg
• Typ ułożenia półki: Obie

Wykończenie
• Kolor: Czarna
•
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