
 

 

Philips
Слушалки с микрофон

32 мм мембрани/затворен гръб

С наушници
Меки наушници
Плоско сгъване

SHL5005WT
За любовта към музиката

Навсякъде, където отидете!
Тези слушалки са създадени, за да се наслаждавате на музиката навсякъде, където 
отидете. Меките възглавнички ви позволяват да продължите да слушате своите 
любими песни. Чудесното качество на звука ви дава едно ново усещане за слушане.

Може да забравите, че ги носите!
• Лента за главата със стоманена пружина за гъвкаво поставяне на главата
• Изключително лека лента за главата е по-удобна за носене и придава здравина
• Меки наушници, за продължително слушане

За любовта към музиката
• 32 мм мембрани за високоговорители ви дават страхотен звук с дълбока основа
• Шумоизолация за чиста музика

Където и да отидете
• Слушалката се сгъва плоско за лесно съхранение и носене
• Вграденият микрофон превключва от музика към телефонни обаждания
• Кабел с дължина 1,2 м, идеален за използване на открито



 меки наушници
Меки наушници, за да можете да слушате 
продължително любимите си песни.

Изключително лека лента за главата
За лентата за главата е използван лек материал

Плоско сгъване
Слушалката се сгъва плоско за лесно съхранение 
и носене

Шумоизолация
Меки наушници, които изобретателно покриват 
ухото, за да попречат на страничните шумове.

Кабел 1,2 м
Идеална дължина на кабела, която ви дава 
свободата да поставяте вашето аудиоустройство 
където пожелаете.

Пасват на главата без усещане за 
тегло
Тънката лента за главата от неръждаема стомана 
е лека, но жилава, така че се хваща здраво за 
главата почти без никакво тегло.

32 мм мембрани за високоговорители
32 мм мембрани за високоговорители ви дават 
страхотен звук с дълбока основа

Вграден микрофон
Вграденият микрофон ви позволява лесно да 
превключвате между слушане на музика и 
приемане на телефонни обаждания – лесно, за да 
можете винаги да сте свързани с това, което е 
най-важно за вас.
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Звук
• Акустична система: Затворена
• Тип магнит: Неодимов
• Звукова намотка: CCAW
• Диафрагма: Миларова куполна
• Честотен обхват: 9 – 24 000 Hz
• Импеданс: 24 ома
• Максимална входяща мощност: 40 mW
• Чувствителност: 104 dB
• Диаметър на високоговорителя: 32 мм
• Тип: Динамичен

Възможности за свързване
• Кабелна връзка: Двойно паралелна, симетрична
• Дължина на кабела: 1,2 м
• Съединител: 3,5 мм стерео
• Покритие на съединителя: 24-каратово златно 
покритие

• Вид кабел: OFC - без примеси на кислород

Външен кашон
• Бруто тегло: 0,681 кг
• Бруто тегло: 1,501 lb
• GTIN: 1 69 51613 99144 9
• Външен кашон (л x Ш x В): 9,8 x 5,0 x 8,0 инча
• Външен кашон (л x Ш x В): 24,9 x 12,8 x 20,4 см
• Брой потребителски опаковки: 3

• Тегло на опаковката: 0,318 кг
• Тегло на опаковката: 0,701 lb
• Нето тегло: 0,363 кг
• Нето тегло: 0,800 lb

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

17,2 x 22,5 x 3,6 см
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

6,8 x 8,9 x 1,4 инча
• EAN: 69 51613 99144 2
• Бруто тегло: 0,171 кг
• Бруто тегло: 0,377 lb
• Нето тегло: 0,267 lb
• Нето тегло: 0,121 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тегло на опаковката: 0,110 lb
• Тегло на опаковката: 0,05 кг
• Тип опаковка: Блистер
• Начин на поставяне: И двете

UPC
• UPC: 8 89446 00823 4

Дизайн
• Цвят: Бяло
•

Спецификации
Слушалки с микрофон
32 мм мембрани/затворен гръб С наушници, Меки наушници, Плоско сгъване

http://www.philips.com

