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iFi-hörlurar
H
Neodymium-högtalare med hög upplösning

HiFi-hörlurar med neodymium-högtalare med hög upplösning som är optimerade för 

utmärkt ljud från digitala ljudkällor.

Den perfekta lyssnarupplevelsen
• Högkvalitativ kabel med Linear Crystal Oxygen Free Copper
• Öronkåpor med öppen baksida maximerar ljudkvaliteten och luftflödet
• Optimerade för digitalt ljud som förbättrar musikupplevelsen

Du glömmer att du har dem på dig!
• Personlig passform ger extra komfort vid långvarig användning
• Flexi-Fit™-huvudband garanterar automatiskt maximal komfort

Alltid redo
• Löstagbar kabel gör hörlurarna tåligare och förenklar förvaringen
• Förvaringslådan för hörlurar ger förvaringsutrymme och skydd
• Den enkelsidiga kabeln minskar kabeltrasslet och ökar komforten
Philips
HiFi-stereohörlurar
SBCHP1000
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Ljud
• Akustiskt system: Halv-öppen
• Frekvensåtergivning: 5-40 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Magnettyp: Neodymium
• Maximal ineffekt: 1500 mW
• Känslighet: 106 dB
• Högtalardiameter: 50
• Högtalarspole: CCAW
• Membran: Mylar-kon

Anslutningar
• Anslutning: 3,5 & 6,3 mm stereo
• Kontaktens legering: 24 k guldpläterad
• Kabellängd: 4 m
• Kabeltyp: LC-OFC
• Kabelanslutning: Enkelsidig

Tillbehör
• Uttag för adapter: 3,5-6,3 mm
•
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nställbar komfortnivå
avsett hur du vill "känna" dina hörlurar ger den unika 
uvudbandskonstruktionen alltid en personlig och 
ekväm passform. Höjdinställningen gör att du kan 
ära hörlurarna bekvämt under mycket lång tid.

östagbar kabel
n löstagbar kabel är enkel både att förvara och byta 
t, så du behöver inte köpa nya hörlurar om kabeln 
kulle gå sönder.

uvudband med Flexi-Fit™
et inre huvudbandet ställs in automatiskt för att passa 

ill ditt huvud.

örvaringslåda för hörlurar
et säkraste sättet att hålla ordning på hörlurar och 

laddar när du inte använder dem.

C-OFC-kabel
en extremt rena kopparen som används till den här 
abeln minimerar överföringsförluster och ger en 
nastående signalkvalitet till hörlurarna, och ett rent 
jud till dina öron.

ronkåpor med öppen baksida
ppningar i öronkåporna maximerar luftflödet och ger 
n naturlig genomskinlighet i ljudet samtidigt som de 
kustiska prestanda optimeras.

ptimerade för digitalt ljud
örlurarna är optimerade för att njuta av ljud från till 
xempel Super Audio CD, en av dagens högupplösta 
igitala ljudkällor, ett format som fångar musikens 
tmosfär och känslomässiga intryck med enastående 
ealism. Hörlurarna är utvecklade av Philips interna 
kustiska experter och ger ett extremt rent och 
aturligt ljud.

nkelsidig kabel
abeln är ansluten till en enda sida, vilket minskar 
isken för kabeltrassel avsevärt och gör det enklare att 
inda ihop kabeln vid förvaring.
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