
 

 

Philips
In-ear-hörlurar med 
mikrofon

8,6 mm-högtalarelement, sluten 

baksida

inbyggd mikrofon
Svart
In-ear

PRO6105BK
Perfekt klarhet

När klart ljud är allt du behöver. De här trådanslutna in-ear-hörlurarna fungerar till allt, 
från spellistor till poddsändningar och samtal. De är också Hi-Res Audio-kompatibla: när 
du lyssnar på en strömningstjänst med hög upplösning så hör du mer.

Klart ljud. Perfekt passform.
• 9 mm akustiska neodymelement
• Klart ljud. Kraftfull bas

Från spellista med fokus till viktiga samtal
• Passiv brusreducering. Bli uppslukad
• Hi-Res Audio. Hör mer
• Inbyggd mikrofon med ekoreducering för tydligt ljud

Känns bra. Ser bra ut.
• Ovalt akustiskt rör. Bekväm och passiv brusreducering
• Tre utbytbara gummiproppar. Bekväm passform
• Fodral. Skydda dem när du inte bär dem



 Från spellista till viktiga samtal
Ta emot ett samtal, pausa spellistan. Alla utan att 
röra vid din smartphone. Den inbyggda mikrofonen 
med ekoreducering gör att ljudet blir tydligt när du 
pratar. När du lyssnar på musik och poddsändningar 
levererar perfekt inställda akustiska neodymelement 
ett klart och detaljerat ljud.

Hi-Res Audio. Hör mer.
Älskar du din strömningstjänst med hög upplösning? 
Hör mer med de här Hi-Res Audio-hörlurarna. De 
kan återge höga frekvenser på upp till 40 kHz och ger 
dig fler detaljer när du är på språng.

Var bekväm.
Ett ovalt akustiskt rör och tre storlekar på utbytbara 
gummiproppar ger perfekt passform. Lyssna 
bekvämt hela dagen med utmärkt passiv 
brusreducering.

Ovalt akustiskt rör
Ovalt akustiskt rör. Bekväm och passiv 
brusreducering

9 mm-neodymelement
9 mm akustiska neodymelement

Fodral.
Fodral. Skydda dem när du inte bär dem

Klart ljud. Kraftfull bas
Klart ljud. Kraftfull bas

Passiv brusreducering
Passiv brusreducering. Bli uppslukad
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Ljud
• Akustiskt system: Stängd
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: CCAW
• Högtalardiameter: 8,6
• Känslighet: 109 dB
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 7–40 000 Hz

Anslutningar
• Mikrofon: 3,5 mm-mikrofoningång
• Anslutningens legering: guldpläterad
• Kabellängd: 1,2 m

Tillbehör
• Gummiproppar: Två extra par

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Låda
• Antal produkter som medföljer: 1
• Typ av hyllplacering: Hängande
• Förpackningens mått (B x H x D): 

7 x 17,5 x 2,5 cm

• Bruttovikt: 0,05 kg
• Nettovikt: 0,018 kg
• Taravikt: 0,032 kg
• EAN: 69 51613 98178 8

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 24
• Yttre kartong (L x B x H): 38 x 18,3 x 19,6 cm
• Bruttovikt: 1,59 kg
• Nettovikt: 0,432 kg
• Taravikt: 1,158 kg
• GTIN: 1 69 51613 98178 5

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Inre kartong (L x B x H): 18 x 8,2 x 7,8 cm
• Bruttovikt: 0,17 kg
• Nettovikt: 0,054 kg
• Taravikt: 0,116 kg
• GTIN: 2 69 51613 98178 2

UPC
• UPC: 8 40063 20210 8
•

Specifikationer
In-ear-hörlurar med mikrofon
8,6 mm-högtalarelement, sluten baksida inbyggd mikrofon, Svart, In-ear
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