
 

 

Philips
Ακουστικά με κλιπ αυτιού

SHS8105A
Ακριβής εφαρμογή

Πανίσχυρα ηχεία για απολαυστική ακρόαση
Απολαύστε υπέροχο ήχο με απόλυτη άνεση. Αυτά τα περιστρεφόμενα κλιπ προσαρμόζονται στα 

αυτιά σας για απαλή αλλά εξαιρετικά ασφαλή εφαρμογή. Η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τρία 

μεγέθη καλυμμάτων διασφαλίζει άψογη εφαρμογή, ενισχύοντας τον κορυφαίας ποιότητας ήχο.

Σχεδιασμένο να ταιριάζει σε σας και το στυλ σας
• Εύκαμπτα ελαστικά κλιπ αυτιού για άνετη και ασφαλή εφαρμογή
• 3 εναλλάξιμα ακουστικά καουτσούκ για βέλτιστη εφαρμογή σε κάθε τύπο αφτιού

Για εξαιρετική μουσική απόλαυση
• Απομόνωση εξωτερικού θορύβου για καλύτερο ήχο σε χαμηλότερη ένταση
• Το Turbo Bass προσφέρει εξαιρετικές βαθιές & δυναμικές συχνότητες μπάσων
• Εξαιρετικά μικρός, αποδοτικός οδηγός για άψογη εφαρμογή, τέλειο ήχο

Σχεδιασμένα ειδικά για εσάς
• Ενσωματωμένο μικρόφωνο και κουμπί κλήσεων
• Προσαρμόστε τον ήχο και τα κουμπιά ελέγχου μέσω της εφαρμογής Philips Headset

Πάντα έτοιμα
• Σχεδίαση κατά του απότομου τραβήγματος για έξτρα ασφαλή εφαρμογή
• Το καλώδιο 1,2 μέτρων είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο



 Καλώδιο 1,2 μέτρων
Καλώδιο με ιδανικό μήκος για να έχετε την 
ελευθερία να τοποθετείτε τη συσκευή ήχου όπου 
θέλετε.

Για τέλεια εφαρμογή σε κάθε τύπο 
αφτιού

Με δυνατότητα επιλογής μεταξύ 3 εναλλάξιμων 
ζευγαριών καψών, από μικρό μέχρι μεγάλο 
μέγεθος, αυτά τα ακουστικά της Philips θα 
ταιριάξουν άψογα στο αυτί σας.

Σχεδίαση κατά του απότομου 
τραβήγματος
Χάρη στη μοναδική τους σχεδίαση, ανεξάρτητα 
από τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχετε, 
αυτά τα ακουστικά παραμένουν με ασφάλεια και 
άνεση στα αυτιά σας. Όταν τραβηχτεί το καλώδιο, 
αυτά εφαρμόζουν ακόμη πιο σφιχτά.

Εύκαμπτα ελαστικά κλιπ αυτιού
Τα ελαστικά κλιπ αυτιού παρέχουν αντιολισθητική 
προσαρμογή για εξαιρετικά ασφαλή και άνετη 
εφαρμογή, διασφαλίζοντας τη σταθεροποίηση 
των ακουστικών για ατελείωτες ώρες άνεσης. 
Ιδανικά για αθλητικές δραστηριότητες.

Απομόνωση εξωτερικού θορύβου
Η τέλεια εφαρμογή στο εσωτερικό του αφτιού 
εμποδίζει τον ανεπιθύμητο θόρυβο περιβάλλοντος 
που μειώνει την απόλαυση της αγαπημένης σας 
μουσικής. Αυτό σημαίνει ότι απολαμβάνετε την 

εξαιρετική ποιότητα ήχου των ακουστικών ακόμη 
και σε χαμηλότερες ρυθμίσεις έντασης, και ότι 
επωφελείστε από μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της 
μπαταρίας.

Turbo Bass
Ο μοναδικός σχεδιασμός του ακουστικού 
'εκτοξεύει' τις χαμηλές συχνότητες, 
κατευθύνοντάς τις προς τα αυτιά σας. .

Εξαιρετικά μικρός, αποδοτικός οδηγός
Αυτό σημαίνει ότι απολαμβάνετε την εξαιρετική 
απόδοση ήχου των ακουστικών ακόμη και σε 
χαμηλότερες ρυθμίσεις έντασης, και επωφελείστε 
από τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Ενσωματωμένο μικρόφωνο

Με το ενσωματωμένο μικρόφωνο και το κουμπί 
κλήσεων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα 
ακουστικά Philips για μουσική αλλά και κλήσεις 
από το κινητό σας τηλέφωνο. Απολαύστε κλήσεις 
handsfree, καθώς θα μπορείτε να τις δεχθείτε και 
να τις τερματίσετε από τα ακουστικά σας.

Οι προσωπικές σας ρυθμίσεις
Κατεβάστε την εφαρμογή Philips Headset για να 
προσαρμόσετε τον ήχο των ακουστικών σας, 
καθώς και τις επιλογές του τηλεχειριστηρίου για 
τις λειτουργίες απάντησης/τερματισμού κλήσης, 
αναπαραγωγής/παύσης μουσικής, ρύθμισης 
έντασης ήχου +/- και αλλαγής κομματιών.
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Προδιαγραφές
Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

9,5 x 17,2 x 3 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,02 κ.
• Μικτό βάρος: 0,064 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,044 κ.
• EAN: 87 12581 63750 7
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ

Εσωτερική συσκευασία
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

18,5 x 10,5 x 10,4 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,06 κ.
• Μικτό βάρος: 0,242 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,182 κ.
• GTIN: 2 87 12581 63750 1
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

39,2 x 23,2 x 25 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,48 κ.
• Μικτό βάρος: 2,316 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,836 κ.
• GTIN: 1 87 12581 63750 4
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24

Ήχος
• Συχνότητα απόκρισης: 19 - 22000 Hz
• Αντίσταση: 16 ohm
• Ευαισθησία: 107 dB
• Διάμετρος ηχείου: 8,6 χιλ.
• Μέγιστη ισχύς: 30 mW
•
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