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קטלוג אוזניות
כשאיכות פוגשת חדשנות



GREAT SOUND FOR TV LISTENINGLIGHTWEIGHT  AND COMFORTABLE
מפרט טכני:

קוטר רמקול: 40 מ"מ
9-23,000Hz :טווח תדרים

חיבור: 6.3 ו- 3.5 מ"מ
כבל באורך 6 מטר
משקל: 300 גרם

מערכת אקוסטית: סגורה

באריזה:
SHP2500 PHILIPS אוזניות

3.5-6.3mm מתאם

מפרט טכני:
קוטר דרייברים: 40 מ"מ

20-22,000Hz :טווח תדרים
חיבור: 3.5 מ"מ

כבל באורך 2 מטרים
משקל: 200 גרם

מערכת אקוסטית: סגורה, סגורה 
למחצה

באריזה:
PHILIPS SHP1900 אוזניות

Philips Indoor Corded TV Headphone
• הקשת והאוזניות עצמן ניתנו לכיוון והתאמה כך שיתאימו לכל אחד בצורה מעולה.

• כבל ארוך במיוחד באורך 6 מטרים המאפשר צפייה בטלוויזיה גם ממרחק.
• כריות אוזניות רכות לנוחות מרבית לאורך זמן.

• כיסוי האוזן באופן מלא חוסם רעשים חיצוניים לחוויות סאונד מושלמת.
• שליטה בווליום באמצעות שלט על הכבל.

3.5-6.3mm מגיעות עם מתאם •
• מגיעות בצבע שחור- כסוף

37600-000-35

Philips Stereo Headphones

• אוזניות קשת כל כך קלות שתשכחו שהן שם.
• כריות אוזניות רכות לנוחות מרבית לאורך זמן.

• כיסוי אוזן באופן מלא חוסם רעשים חיצוניים לחוויות סאונד מושלמת.
• קשת ניתנת להתאמה לכל גודל.

• כבל באורך 2 מטרים לשימוש גם עם הטלפון בתיק.
• מגיעות בצבע שחור

אוזניות  Stereo Headphones, אוזניות קלות במיוחד- 200 גרם בלבד, כריות אוזניות 
רכות לנוחות מרבית לאורך זמן, כיסוי אוזן באופן מלא חוסם רעשים חיצוניים לחוויות סאונד 

מושלמת, קשת ניתנת להתאמה לכל גודל.

סאונד צלול ועשיר במיוחד 
Hi-Res Audio- אוזניות בעלות תו התקן המחמיר לאיכות שמע, כריות אוזניות רכות 

המתאימות עצמן לאוזן, קשת מרופדת.

37600-000-34

THE PERFECT LISTENING EXPERIENCEBIG BOLD BASS. NO DISTRACTIONS.
מפרט טכני:

• קוטר דרייברים: 40 מ"מ
8-40,000Hz :טווח תדרים •

• חיבור: 3.5 מ"מ
3.5-6.3mm מתאם •
• כבל באורך 3 מטרים

• משקל: 272 גרם
• מערכת אקוסטית: פתוחה למחצה

באריזה:
PHILIPS SHP6000 אוזניות

3.5-6.3mm מתאם

בלוטות‘
• גרסת בלוטות 4.2

A2DP, AVRCP, HFP, HSP ממשק •
 9-21,000Hz :טווח תדרים •

• טווח תפעול: עד 10 מטרים.
תכונות

• כריות מרופדות לאוזניים הניתנות להטייה 
• כפתור מולטי-שליטה השולט במוזיקה ובשיחות.

• האוזניות מתקפלות בקלות בצורה שטוחה, לנשיאה 
קומפקטית במיוחד.

• אוזניות בצבע שחור
אביזרים מסופקים

• כבל USB, הוראות הפעלה

Philips Hi-�
headphones

• סאונד צלול ועשיר במיוחד עם בס עוצמתי
40mm speaker drivers - בזכות הדרייברים רבי העוצמה   

• High Resolution Audio - ביצועי הסאונד הטובים ביותר, נאמנים לאיכות המקורית של 
   ההקלטה, לאוהבי המוזיקה בעלי הדרישות המחמירות ביותר.

Hi-Res Audio איכות השמע ללא פשרות זיכתה את האוזניות בתו האיכות המחמיר •
• כריות אוזניות רכות המתאימות עצמן לאוזן מאפשרות שעות של נגינה בנוחות מקסימלית.

• קשת מרופדת לנוחות מושלמת מכל כיוון.
• כבל באורך 3 מטרים לכל מטרה, מעוצב להפחתת קשרים.

• מתאמי  3.5-6.3mm כלולים באריזה.
• מגיעות בצבע שחור.

37600-000-36

Philips BASS+ Headphones
• מיקרופון מובנה.

• כבל טעינה USB (כלול באריזה).
• טעינה מהירה בשעתיים בלבד.

• פונקציה ביטול רעשים אקטיבית- ANC המאפשרת ללכת לאיבוד לחלוטין במוזיקה ללא הפרעות.
• עד 15 שעות נגינה בכל הטענה עם פונקציה ANC מופעלת ו18 שעות נגינה עם פונקציית ANC כבויה.

.32mm neodymium acoustic drivers  -חווית סאונד מקיפה בזכות ה •
• אוזניות קלות משקל במיוחד- 145.5 גרם בלבד!

• התאמה מושלמת לכל אחד בזכות קשת מתכווננת, מרופדת וקלת המשקל.
• כריות מרופדות לאוזניים הניתנות להטייה ומאפשרות נוחות מרבית לאורך זמן.

• לחצן שליטה רב- שימושי לשליטה קלה במוזיקה ובשיחות.
• האוזניות מתקפלות בקלות בצורה שטוחה, לנשיאה קומפקטית במיוחד.

• טכנולוגית Bluetooth לחיבור קל ומהיר לכל מכשיר תומך.

37600-000-43

DON’T STOP THE MUSIC
אביזרים מסופקים

• כבל USB , הוראות הפעלה
• מארז טעינה נייד

• מתאמי אוזניים בגדלים שונים

בלוטות‘
• גרסת בלוטות 5.0

A2DP, AVRCP, HFP, HSP ממשק •
 20-20,000Hz טווח תדר •
• טווח תפעול: עד 10 מטרים.

תכונות
• מצב MONO לשימוש באוזן 

אחת.
• כפתור מולטי-שליטה השולט 

במוזיקה, בשיחות ובעוזר האישי 
בנייד.

 Google Assistant תמיכה ב •
Siri ו

PHILIPS UPBEAT IN-EAR TRUE WIRELESS
• מיקרופון מובנה עם ביטול הד לצליל צלול.

• עיצוב אובלי אקוסטי המספק נוחות ובידוד רעשים, קצוות גומי בטוחים
   במספר גדלים להתאמה מושלמת.

• עד 15 שעות נגינה, 12 שעות שיחה.
• כפתור מולטי-שליטה השולט בווליום ובשיחות.

• מצב MONO לשימוש באוזן אחת.
• מארז טעינה נייד לטעינה נוספת של האוזניות

Bluetooth® Wireless •

37600-000-40

ALWAYS READY TO GOPUSH YOUR LIMITS, WIRELESSLY
מפרט טכני:

קוטר דרייברים: 27 מ"מ
12-22,000Hz :טווח תדרים

חיבור: 3.5 מ"מ
כבל באורך 120 ס"מ

משקל: 18 גרם
מערכת אקוסטית: פתוחה

באריזה:
PHILIPS SHS3300 אוזניות

תכונות
• עיצוב אקוסטי פתוח השומר 

על אפשרות לכניסת רעשים 
חיצוניים לשמירה על בטיחות.

 C -קצוות גומי בצורת האות •
מחזיקות את האוזניה באוזן.
• מגיעות בצבע שחור- ירוק

• כפתור מולטי-שליטה 
השולט במוזיקה ובשיחות.

אביזרים מסופקים
• כבל USB , הוראות הפעלה

בלוטות‘
• גרסת בלוטות 4.1

A2DP, AVRCP, HFP, HSP ממשק •
15-22,000Hz :טווח תדרים •

• טווח תפעול: עד 10 מטרים.

Philips open-back Earhook headphones

• אוזניות 'קליפס' המתלבשות על האוזן  כמו וו ומעוצבות במיוחד ליציבות, נוחות וביצועי 
   סאונד מעולים תוך כדי תנועה.

• האוזניות האידיאליות לפעילויות ספורטיביות.
• סאונד איכותי ועוצמתי במיוחד

27mm speaker driver - בזכות הדרייברים רבי העוצמה   
• מכילות  Neodymium magnets- מגנטים המשפרים את ביצועי הבס.

• כבל אי- סימטרי באורך 120 סנטימטרים למניעת קשרים, מיועד במיוחד לפעילויות באויר הפתוח.
• מגיעות בצבע שחור.           

אוזניות אידיאליות לפעילות ספורטיבית
אוזניות 'קליפס' המתלבשות על האוזן כמו וו 

סאונד איכותי ועוצמתי במיוחד

37600-000-29

Philips Action�t RunFree wireless sports headphones
• האוזניות האולטימטיביות לכל אימון- נשארות בבטחה על האוזן, עמידות למים ולזיעה ובעלות סאונד עוצמתי 

   שיעורר מוטיבציה להמשיך.
• אוזניות חזקות ועמידות במיוחד, הכבל מצופה ®Kevlar להגנה מפני קריעה ושבר, נועד לשימוש בכל מזג 

   אוויר ובכל מאמץ.
 IPX2 בעלות עמידות לזיעה בדרגת •

• מיקרופון מובנה עם לחצני הפעלה לשליטה במוזיקה ובשיחות תוך כדי תנועה.
13.6mm (0.5") drivers -ביצועי מוזיקה מעולים בזכות ה •

• עיצוב אקוסטי פתוח השומר על אפשרות לכניסת רעשים חיצוניים לשמירה על בטיחות.
• קצוות גומי בצורת האות- C מחזיקות את האוזניה באוזן כדי שתוכלו להתרכז באימון ולא בסידור האוזניה.

• Bluetooth® Wireless החופש להתאמן בלי כבלים
• מגיעות בצבע שחור- ירוק ליים.

37600-000-33

סאונד עשיר ובס עוצמתי 
עיצוב אורגונומי ייחודי, נוחות ויציבות לאורך זמן

PURE BASS
מפרט טכני:

• קוטר דרייברים: 12.2 מ"מ
9-23,000Hz :טווח תדרים •

• חיבור: 3.5 מ"מ
• כבל באורך 120 ס"מ

• משקל: 12 גרם
• מערכת אקוסטית: סגורה

שלט ומיקרופון:
• מיקרופון מובנה.

• אפשרות שליטה במוזיקה ובשיחות דרך 
השלט שעל הכבל מבלי לגעת בטלפון.

באריזה
PHILIPS SHE4305 אוזניות

3  מתאמי אוזניים בגדלים שונים Philips BASS+ headphones

• אוזניות בעלות מיקרופון מובנה- אפשרות שליטה במוזיקה ובשיחות דרך השלט שעל 
   הכבל מבלי לגעת בטלפון

• מגיעות בשלל צבעים: לבן/ שחור.
• כבל באורך 120 ס"מ.

.12.2mm speaker drivers -חווית סאונד עוצמתית עם בס עשיר במיוחד בזכות ה •
• עיצוב ארגונומי ייחודי- נוחות במיוחד לשימוש ממושך, נשארות ביציבות באוזן לאורך זמן.

• עיצוב מיוחד לבידוד רעשים מעניק חווית מוזיקה מושלמת ללא הפרעות.

37600-000-13
37600-000-14

שחור
לבן



ULTRA LIGHT. BIG SOUND.CLEAR SOUND. PERFECT FIT.
מפרט טכני:

• קוטר דרייברים: 9 מ"מ
7-40,000Hz :טווח תדרים •

• חיבור: 3.5 מ"מ
• כבל באורך 120 ס"מ

• משקל: 18 גרם
• מערכת אקוסטית: סגורה

שלט ומיקרופון:
• מיקרופון מובנה עם ביטול הד.

• שלט על הכבל המאפשר שליטה בשיחות.
• נרתיק נשיאה

באריזה
PHILIPS PRO6105 אוזניות •

• מתאמי אוזניים בגדלים שונים

• אוזניות קלות משקל וצרות במיוחד בעלות מבנה ארגונומי להתאמה טבעית לצורת האוזן,
   כל כך נוחות שתשכחו שהן שם.

• עיצוב מרהיב וחדשני עם דגשים מטאליים.
High-power 12.2mm drivers -צינוריות בס בתוך האוזניה ודרייברים רבי עוצמה •

   מבטיחים בס עמוק וסאונד צלול ועשיר.
• אוזניות בעלות מיקרופון מובנה- אפשרות שליטה במוזיקה ובשיחות דרך השלט שעל הכבל

   מבלי לגעת בטלפון
• כבל באורך 120 ס"מ עמיד במיוחד לאורך זמן הודות למגן הגומי המחוזק,

   גם כשמקפלים אותן לעיתים קרובות.

סאונד עשיר ובס עוצמתי 
קלות משקל וצרות במיוחד בעלות מבנה ארגונומי להתאמה טבעית לצורת האוזן 

37600-000-11

PHILIPS PERFORMANCE IN-EAR HEADPHONES WITH MIC

9mm neodymium acoustic drivers -סאונד צלול ועשיר במיוחד בזכות הדרייברים •
• Hi-Res Audio- מותאם למכשירים המשדרים ברזולוציה גבוה עד 40kHz לסאונד מדויק בכל מקום.
• עיצוב אובלי אקוסטי המספק נוחות ובידוד רעשים פאסיבי, קצוות גומי בטוחים במספר גדלים להתאמה 

   מושלמת.
• אוזניות בעלות מיקרופון מובנה עם ביטול הד ומענה לשיחות מבלי לגעת בטלפון 

• כבל באורך 120 ס"מ.
• מגיעות בצבע שחור

• נרתיק נשיאה לשמירה לאורך זמן.

סאונד צלול ועשיר במיוחד 
Hi-Res Audio- מותאם למכשירים המשדרים ברזולוציה גבוה עד 40k לסאונד מדויק בכל מקום.

סאונד מצוין עם בס איכותי 
נוחות חסרת פשרות עם האוזניות

האובליות קלות המשקל

סאונד עשיר ובס עוצמתי 
כריות אוזניות רכות ונוחות במיוחד

אוזניות מתקפלות ומבודדות רעשים

37600-000-19

SO COMFORTABLEMUSIC OR CALLS. ANYWHERE.
מפרט טכני:

• קוטר דרייברים: 8.6 מ"מ
• חיבור: 3.5 מ"מ

• כבל באורך 120 ס"מ
• משקל: 14 גרם

באריזה
PHILIPS SHE2405 אוזניות
מתאמי אוזניים ב3 גדלים שונים

שלט ומיקרופון:
• מיקרופון מובנה.

• אפשרות שליטה במוזיקה ובשיחות 
דרך השלט שעל הכבל מבלי לגעת 

בטלפון.

מפרט טכני:
קוטר דרייברים: 12.2 מ"מ

20Hz-20kHz :טווח תדרים
חיבור: 3.5 מ"מ

כבל באורך 120 ס"מ
משקל: 13 גרם

מערכת אקוסטית: פתוחה
באריזה

PHILIPS SHE2305BK אוזניות
שלט ומיקרופון:

• מיקרופון מובנה הכולל ביטול הד לצליל צלול 
ושיחות ללא הפרעות.

• אפשרות שליטה במוזיקה ובשיחות דרך השלט 
שעל הכבל מבלי לגעת בטלפון.

PHILIPS UPBEAT IN EAR HEADPHONES

• אוזניות עם מיקרופון מובנה, בעלות פונקציית ביטול הד לצליל צלול ושיחות ללא הפרעות.
• מגיעות בשלל צבעים: שחור/ כחול.

• כבל באורך 120 ס"מ.
• עיצוב אובלי אקוסטי המספק נוחות ובידוד רעשים, קצוות גומי בטוחים במספר גדלים 

   להתאמה מושלמת.
• אפשרות שליטה במוזיקה ובשיחות דרך השלט שעל הכבל מבלי לגעת בטלפון

.8.6mm neodymium acoustic drivers -סאונד מצוין עם בס איכותי בזכות ה •

Philips UpBeat Earbud headphones

• אוזניות בעלות מיקרופון מובנה לשיחות והקלטות
• מגיעות בשלל צבעים שחור/ כחול

• עיצוב צעיר ודינאמי- אוזניה מעוצבת, כבל דק ועמיד ובית מיקרופון שקוף.
• כבל באורך 120 ס"מ.

• מיקרופון מובנה עם פונקציית ביטול הד לצליל צלול ושיחות ללא הפרעות.
• אפשרות שליטה במוזיקה ובשיחות דרך השלט שעל הכבל מבלי לגעת בטלפון.

12.2mm neodymium acoustic drivers -סאונד מצוין עם בס איכותי בזכות ה •
Philips נוחות חסרת פשרות עם האוזניות האובליות קלות המשקל של •

FEEL IT.BIG. BOLD. POWERFUL.
מפרט טכני:

קוטר דרייברים: 8.6 מ"מ
20Hz-20kHz :טווח תדרים

חיבור: 3.5 מ"מ
כבל באורך 120 ס"מ

משקל: 12 גרם
מערכת אקוסטית: סגורה

מאפיינים טכנולוגיים:
 +Philips BASS אוזניות אלחוטיות •

• דרייבר40  מ"מ.
• משקל 19 גרם

סוללה
240mAh -סוללת ליתיום  פולימר מובנת נטענת •

• חיי סוללה: 12 שעות שיחה ו12 שעות נגינת מוזיקה.
• זמן טעינה : כ-3 שעות לטעינה מלאה

באריזה
PHILIPS SHE3555 אוזניות

2 מתאמי אוזניים בגדלים שונים

מפרט טכני:
• קוטר דרייברים: 32 מ"מ

9-23,000Hz :טווח תדרים •
• חיבור: 3.5 מ"מ

• כבל באורך 120 ס"מ
• משקל: 1.13 קילוגרם

• מערכת אקוסטית: סגורה
שלט ומיקרופון:

• מיקרופון מובנה.
• אפשרות שליטה במוזיקה ובשיחות 

דרך השלט שעל הכבל מבלי לגעת 
בטלפון.
באריזה

PHILIPS SHL3075 אוזניות

+Philips BASS headphones
• עד 12 שעות נגינה בכל הטענה.

40mm Neodymium speakers חווית סאונד מושלמת עם •
• בס עוצמתי במיוחד, בזכות העיצוב הייחודי והדרייברים הייעודיים, האוזניות מפיקות תדרים נמוכים במיוחד 

   לחוויות + BASS צלול ועשירה.
• התאמה מושלמת לכל אחד בזכות קשת מתכווננת ואוזניות הניתנות לסיבוב והידוק.

• כריות מרופדות לאוזניים לנוחות מרבית לאורך זמן.
• לחצני שליטה על האוזנייה הימנית לשליטה קלה במוזיקה ובשיחות.

• עיצוב אקוסטי אלגנטי שמבודד רעשים.
• האוזניות מתקפלות בקלות בצורה אופקית או אנכית, לנשיאה קומפקטית במיוחד.

• טכנולוגית Bluetooth לחיבור קל ומהיר לכל מכשיר תומך.
• כבל טעינה USB (כלול באריזה).

Philips BASS+
on- ear Headphones with mic

.32mm חווית סאונד מנצחת עם בס עמוק ועשיר במיוחד ודרייברים רבי עוצמה •
• כריות אוזניות רכות ועיצוב להתאמה מרבית לאוזן מאפשרים שעות של נגינה בנוחות מקסימלית.

• אוזניות מתקפלות ומבודדות רעשים, אידיאליות לשימוש בכל מקום ובכל זמן.
• אוזניות בעלות מיקרופון מובנה- אפשרות שליטה במוזיקה ובשיחות דרך השלט שעל הכבל מבלי 

   לגעת בטלפון
• מגיעות בשלל צבעים: לבן/ שחור/ כחול.

ALWAYS READY TO GO
מפרט טכני:

קוטר דרייברים: 8.6 מ"מ
20Hz-20kHz :טווח תדרים

חיבור: 3.5 מ"מ
כבל באורך 120 ס"מ

משקל: 12 גרם
מערכת אקוסטית: סגורה

באריזה
PHILIPS SHE3555 אוזניות

2 מתאמי אוזניים בגדלים שונים
שלט ומיקרופון:

• מיקרופון מובנה.
• אפשרות שליטה במוזיקה ובשיחות דרך 

השלט שעל הכבל מבלי לגעת בטלפון.
• מגן גומי מחוזק בחיבור בין האזניות והכבל 

לעמידות לאורך זמן

PHILIPS HEADPHONES WITH MIC

• אוזניות בעלות מיקרופון מובנה לשיחות והקלטות
• מגיעות בצבעים שחור/ לבן

• לאוזניות 2 זוגות מתאמים לחלל האוזן במידות שונות המבטיחים התאמה מושלמת ונוחות שימוש
• מיקרופון מובנה המאפשר מעבר קל מנגינת מוזיקה לשיחות.

• סאונד עשיר ובס עוצמתי בזכות ה'דרייברים' האפקטיביים.
• עיצוב אובלי צינורי לנוחות ארגונומית ואטימת רעש חיצוני

• מגן גומי מחוזק בחיבור בין האוזנייה והכבל, שומר על האוזניות תקינות לאורך זמן, גם כשמקפלים 
   אותן לעיתים קרובות.

סאונד עשיר ובס עוצמתי 
עיצוב אובלי צינורי לנוחות ארגונומית

ואטימת רעש חיצוני 

מפרט טכני:
• קוטר דרייברים: 12.2 מ"מ

9-23,000Hz :טווח תדרים •
• חיבור: 3.5 מ"מ

• כבל באורך 120 ס"מ
• משקל: 13 גרם

• מערכת אקוסטית: פתוחה
• אוזניות בצבע שחור מטאלי

שלט ומיקרופון:
מיקרופון מובנה.

אפשרות שליטה במוזיקה 
ובשיחות דרך השלט שעל הכבל 

מבלי לגעת בטלפון.
באריזה:

PHILIPS SHE4205 אוזניות

Philips Flite Hyprlite

37600-000-04
37600-000-05

שחור
כחול

37600-000-01
37600-000-02

שחור
כחול

37600-000-15
37600-000-16

שחור
לבן

37600-000-21
37600-000-24
37600-000-22

שחור
לבן

כחול

37600-000-07
37600-000-08

שחור
לבן
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