
 

 

Philips
Øretelefoner

Over-ear
Sort

FX3BK
Dyb bas

med et foldbart let design
Et slankt, let, kompakt og foldbart design gør disse hovedtelefoner perfekte til at bære og 
opbevare. Med de bløde ovale puder kan du bære dem i flere timer, uden at du lægger 
mærke til dem.

Kraftfuld lyd
• 40 mm neodymdrivere giver fyldig bas og kraftig lyd
• Lydisolerende puder, der omslutter ørerne, blokerer for udefra kommende lyde

Altid klar
• Kompakt sammenfoldeligt design, der gør dem nemme at transportere og opbevare



 40 mm neodymdrivere
40 mm neodymdrivere giver tung bas og kraftig lyd

Kompakt sammenfoldeligt design
Et unikt sammenfoldeligt design giver dig mulighed 
for at folde FX-hovedtelefonerne sammen til en 
kugle, hvilket letter transport og opbevaring.

Lydisolerende ørepuder
40 mm neodymdrivere giver tung bas og kraftig lyd
FX3BK/00
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Lyd
• Akustisk konstruktion: Lukket
• Magnet: Neodym
• Membran: PET
• Frekvenskurve: 8-23.000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Max. belastning: 40 mW
• Følsomhed: 102 dB
• Højttalerdiameter: 40 mm
• Type: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: To i parallel, symmetrisk
• Kabellængde: 1,2 m
• Stik: 3,5 mm stereo
• Stik-finish: 24 karat guld
• Kabeltype: OFC

Emballagens mål
• Antal medfølgende produkter: 1

• Emballagetype: Emballage
• EAN: 69 23410 73212 2
• Mål på emballage (B x H x D): 19,5 x 22,5 x 5,5 cm
• Bruttovægt: 0,3165 kg
• Nettovægt: 0,154 kg
• Taravægt: 0,1625 kg
• Type af hyldeplacering: Begge

Yderemballage
• Antal forbrugeremballager: 3
• Bruttovægt: 1,1495 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 21,8 x 19 x 22,5 cm
• Taravægt: 0,6875 kg
• GTIN: 1 69 23410 73212 9
• Nettovægt: 0,462 kg

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 17,3 x 18,5 x 4 cm
• Vægt: 0,154 kg
•
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