
 

 

Philips
Hovedtelefoner - letvægt

On-ear
Grå

SBCHL145
Slidstærk, let vægt

Lette hovedtelefoner til langvarig brug med luftporte, som giver en fyldig, dyb lyd.

Udviklet til at passe til dig og din livsstil
• Forstærket kabeltilslutning sikrer ekstra holdbarhed.
• Den lette konstruktion forbedrer komforten ved længere tids brug.

For uovertruffen musiknydelse
• 30 mm ørekapsel giver høj lydkvalitet.
• Bass Beat-porte lader luften passere og giver bedre lyd



 Forstærket kabeltilslutning
En blød plastikdel på ørekapslen reducerer 
belastning på kablet, beskytter tilslutningen og 
forhindrer beskadigelse på grund af gentagne 
bøjninger.

30 mm ørekapsel
Denne 30 mm ørekapsel har den perfekte størrelse 
til uforvrænget lyd. Den er kompakt, så du får 
komfort, men samtidig stor nok til at give en tydelig, 
kraftig lyd.

Bass Beat-porte
Bass Beat-porte lader luften passere og giver bedre 
lyd med en fyldig dyb bas.

Letvægtskonstruktion
De holdbare materialer af letvægtskvalitet i disse 
Philips-hovedtelefoner forbedrer komforten ved 
længere tids brug.
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Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 19,5 x 22,4 x 5 cm
• Nettovægt: 0,064 kg
• Bruttovægt: 0,123 kg
• Taravægt: 0,059 kg
• EAN: 87 12581 49790 3
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister
• Type af hyldeplacering: Hængende

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 23 x 22 x 26 cm
• Nettovægt: 0,384 kg
• Bruttovægt: 1,08 kg
• Taravægt: 0,696 kg
• EAN: 87 12581 49791 0
• Antal forbrugeremballager: 6

Lyd
• Akustisk konstruktion: åben
• Magnet: Ferrit
• Stemmerør: kobber
• Membran: Mylar Dome
• Frekvenskurve: 18 - 20.000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Max. belastning: 100 mW
• Følsomhed: 96 dB
• Højttalerdiameter: 30 mm
• Type: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: to i parallel, symmetrisk
• Kabellængde: 1,2 m
• Stik: 3,5 mm
• Stik-finish: forkromet
• Kabeltype: kobber
•
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