
 

 

Philips
Hörlurar med huvudband

SBCHP460
Utmärkt bas

HiFi-ljud överallt!
Vikbara hörlurar för användning överallt, hemma eller utomhus

Den perfekta lyssnarupplevelsen
• 40 mm högtalarelement ger ljud utan distorsion
• Hör vad som sker omkring dig samtidigt som du lyssnar i ena hörluren

Alltid redo
• Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus
• En 1,8 m lång förlängningskabel ger dig större rörelsefrihet
• 24 k guldpläterad adapter för fullständigt stabila anslutningar
• 3,5-6,35 mm-adaptern kan anslutas till alla typer av apparater
• Det vikbara huvudbandet gör hörlurarna enkla att bära med sig
• Inbyggd kontroll som förenklar volymregleringen



 40 mm högtalarelement
Högtalarelementet på 40 mm är tillverkat av en 
mylarkomposit som ger hög känslighet och styrka 
och ett ljud utan hörbar distorsion.

Vändbara öronkåpor
Vändbara öronkåpor för lyssning med ena örat

1,2 meter lång kabel
Den perfekta kabellängden som ger dig frihet att 
ställa ljudenheten var du vill

1,8 m förlängningskabel
Ge dig själv mer rörelsefrihet med en 
förlängningskabel som har en 3,5 mm-
standardhonkontakt på ena sidan och en 3,5 mm-
standardhankontakt på den andra.

24 k guldpläterad adapter
Anslutningen och ljudkvaliteten blir perfekta vare sig 
ljudenheterna är utrustade med 3,5 eller 6,35 mm-
uttag.

Adapter för ljudanslutning medföljer
Med denna adapter kan du använda hörlurarna till 
utrustning med 3,5 eller 6,35 mm-uttag, vilket ger dig 
frihet att välja mellan en stor mängd ljudenheter.

Vikbart huvudband
Du kan vika ihop hörlurarna så att de blir enkla att 
förvara när de inte används.

Volymkontroll för linjeingång
Ändra volymen utan att behöva gå fram till ljudkällan.
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Ljud
• Frekvensåtergivning: 15 - 28 000 Hz
• Akustiskt system: Stängd, Öppna
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: CCAW
• Impedans: 32 ohm
• Maximal ineffekt: 500 mW
• Känslighet: 106 dB
• Högtalardiameter: 40
• Membran: Mylar-kon

Anslutningar
• Anslutning: 3,5 & 6,3 mm stereo
• Anslutningens legering: 24 k guldpläterad
• Kabellängd: 1,2 m + 1,8 m
• Kabeltyp: LC-OFC
• Kabelanslutning: Tvåsidig

Bekvämlighet
• Volymkontroll

Tillbehör
• Uttag för adapter: 3,5-6,3 mm

Yttre kartong
• Bruttovikt: 1,693 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 25,6 x 20,5 x 22 cm
• Nettovikt: 0,6255 kg
• Taravikt: 1,0675 kg
• EAN: 87 12581 49818 4
• Antal konsumentförpackningar: 3

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,5 x 22 x 7,8 cm
• Bruttovikt: 0,461 kg
• Nettovikt: 0,2085 kg
• Taravikt: 0,2525 kg
• EAN: 87 12581 49814 6
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister
•
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