Philips UpBeat
Слушалки с
микрокапсули с
микрофон
Микрокапсула 12,2 мм
мембрани/отворена
вграден микрофон
Черно
Изключително удобни

SHE2305BK

Ярък цвят, Ярък живот.
Покажете цветовете си и подчертайте стила си със слушалките Philips Upbeat! Слушалките с
микрокапсули са проектирани да пасват на ухото за супер комфорт с естествено прилягане.
Слушалки с модерен дизайн с прозрачен корпус и ефект на двоен слой. Избор от 4 наситени
цвята.
По-качествен звук
• Дизайн от отворен тип за пространствено усещане на звука
• Неодимовите мембрани дават чист и балансиран звук
Максимално удобство при носене
• Проектирани за удобно прилягане към геометрията на ухото
• Ергономичната форма ще прилегне отлично в ушния ви канал
Комфорт
• Микрофон в кабела и бутон за приемане на повиквания за лесно провеждане на
разговори
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Слушалки с микрокапсули с микрофон

Микрокапсула 12,2 мм мембрани/отворена вграден микрофон, Черно, Изключително удобни

Спецификации
Възможности за свързване
• Дължина на кабела: 120cm

Габарити на опаковката
•
•
•
•
•
•
•
•

Тип опаковка: Блистер
Брой включени продукти: 1
Начин на поставяне: Окачен
Габарити на опаковката (Ш x В x Д):
5,2 x 17,2 x 2,8 см
Бруто тегло: 0,035 кг
Нето тегло: 0,013 кг
Тегло на опаковката: 0,022 кг
EAN: 69 51613 98165 8

Акценти
Външен кашон

•
•
•
•
•
•

Брой потребителски опаковки: 24
Външен кашон (л x Ш x В): 34,5 x 19,7 x 16,3 см
Бруто тегло: 1,298 кг
Нето тегло: 0,312 кг
Тегло на опаковката: 0,986 кг
GTIN: 1 69 51613 98165 5

Вътрешен кашон

•
•
•
•
•
•

Брой потребителски опаковки: 3
Вътрешен кашон (л x Ш x В): 17,9 x 8 x 6 см
Бруто тегло: 0,131 кг
Нето тегло: 0,039 кг
Тегло на опаковката: 0,092 кг
GTIN: 2 69 51613 98165 2

•

За пространствено усещане на звука

Отворите в мидите на слушалките и покритието
от плат максимизират въздушния поток, за да
бъде осигурена естествена прозрачност на звука
и оптимизирана акустиката.

Микрофон в кабела и бутон за
приемане на повиквания

Микрофон в кабела и бутон за приемане на
повиквания за лесно провеждане на разговори

Проектирана за удобство

Дизайн, базиран на геометрията на ухото, за
удобно носене и плътно прилепване за всеки.

Ергономичен дизайн

Ергономичната форма ще прилегне отлично в
ушния ви канал

Неодимови мембрани

Неодимът е най-добрият материал за създаване
на силно магнитно поле за постигане на поголяма чувствителност в гласовата намотка, подобро възпроизвеждане на басите и чисто
балансирано качество на звука.
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