
 

 

Philips
Ušesne slušalke z 
mikrofonom

SHE1405BK
Izrazite skladbe. Jasni klici.

Predvajanje glasbe in pogovor
V hipu preklopite s seznama predvajanja na podcast in nato na dohodni klic. Popolno 
uglašene akustične zvočne enote iz neodima in pasivno odpravljanje šumov zagotavljajo 
čist zvok. Za popolno prileganje so izmenljivi čepki slušalk na voljo v treh velikostih.

Čist zvok
• 8,6 mm akustične zvočne enote iz neodima
• Čist zvok

Od poslušanja seznamov predvajanja do pomembnih klicev
• Daljinski upravljalec na kablu. Enostavno preklopite s seznama predvajanja na klic.
• Ovalna akustična cev. Udobje in pasivna protihrupna izolacija

Odličen občutek. Dolg kabel.
• 3 izmenljivi gumijasti čepki slušalk. Udobno prileganje
• Dolžina kabla 1,2 m
• Gumijasta zaščita kabla prenese ponavljajoče se upogibanje



 Čist zvok. Popolno prileganje.
Prepustite se podcastu. Naj se vas dotakne glasba. 
Ovalna oblika akustične cevi in tri velikosti 
izmenljivih gumijastih čepkov za popolno zatesnitev. 
Udobno poslušajte in uživajte v učinkoviti pasivni 
protihrupni izolaciji.

Daljinski upravljalnik na kablu.
Sprejmite klic, začasno ustavite seznam predvajanja, 
ne da bi se dotaknili pametnega telefona – to vam 
omogoča daljinski upravljalnik na kablu.

Dolg kabel
Te ušesne slušalke so opremljene 1,2 m kablom. 
Mehka gumijasta uvodnica med slušalkami in kabli 
varuje povezavo kabla in poskrbi za neprekinjen 
zvok.

Stavite na udobje.
Ovalna oblika akustične cevi in tri velikosti 
izmenljivih gumijastih čepkov za popolno zatesnitev. 
Ves dan uživajte v poslušanju v udobju z odlično 
pasivno protihrupno izolacijo.
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Zasnova
• Barva: Črna

Zvok
• Akustični sistem: Polzaprto
• Tip magneta: Neodim
• Zvočniška tuljava: Baker
• Opna: Membrana
• Impedanca: 16 ohmov
• Največja vhodna moč: 20 mW
• Občutljivost: 103 dB
• Premer zvočnika: 8,6 mm
• Tip: Dinamičen
• Frekvenčni odziv: 10–22.000 Hz

Povezljivost
• Kabelska povezava: Dvojno vzporedna, simetrična
• Dolžina kabla: 1,2 m
• Tip kabla: Baker
• Zaključna obdelava konektorja: Kromirano
• Mikrofon: Vgrajen mikrofon

Notranja škatla
• Bruto teža: 0,695 kg
• Številka GTIN: 2 69 51613 98160 7
• Inner carton (L x Š x V): 22 x 12,5 x 18 cm
• Neto teža: 0,288 kg

• Število komercialnih pakiranj: 24
• Teža embalaže: 0,407 kg

Zunanja škatla
• Bruto teža: 3,175 kg
• Številka GTIN: 1 69 51613 98160 0
• Outer carton (L x Š x V): 49 x 27 x 20,5 cm
• Neto teža: 1,152 kg
• Število komercialnih pakiranj: 96
• Teža embalaže: 2,023 kg

Dimenzije embalaže
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

8,3 x 11,5 x 2,5 cm
• EAN: 69 51613 98160 3
• Bruto teža: 0,023 kg
• Neto teža: 0,012 kg
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Karton
• Teža embalaže: 0,011 kg
• Vrsta postavitve na polico: Obešanje

Dimenzije
• Dimenzije izdelka (Š x G x V): 5,5 cm x 1 cm x 6,8 

cm
• Teža: 0,012 kg
•
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