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ammenfoldelig hovedbøjle
S
Overlegen lyd

Tag denne sammenklappelige hovedtelefon til udendørs brug med dig alle steder, og 

nyd din musik, når du har lyst til det.

Musik til dine ører
• 40 mm ørekapsel giver lyd uden forvrængning.
• 24-karat forgyldt stik sikrer en ultrapålidelig tilslutning.
• Nyd den bedste ydelse i klassen og få optimal lydkvalitet.
• Neodym-magnet forbedrer basgengivelsen og følsomheden.

Konstrueret til at passe til dig og din livsstil
• Ørepuder forbedrer bærekomforten og basgengivelsen.
• Komforten er forbedret til lang tids brug.

Altid klar
• Et 1,5 m langt kabel gør det muligt at have afspilleren i rygsækken
• 3,5 - 6,35 mm adapter, der kan tilsluttes alle typer audioudstyr.
• Hovedtelefonen med nakkebøjle kan klappes sammen, så den er let at opbevare
Philips
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Lyd
• Akustisk konstruktion: Åben
• Frekvensgang: 10 - 28,000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Magnet: Neodym
• Max. belastning: 500 mW
• Følsomhed: 102 dB
• Højttaler diameter: 40 mm
• Type: Dynamisk

• Svingspole: CCAW
• Membran: Mylar Dome

Tilslutningsmuligheder
• Stik: 3,5 mm stereo
• Stik-finish: 24 karat guld
• Kabellængde: 1,5 m
• Kabeltype: OFC
• Kabeltilslutning: Enkeltsidet
•
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0 mm ørekapsel
0 mm ørekapslen er fremstillet af et mylar komposit-
ateriale, så du får et meget følsomt og kraftigt 

lement, der leverer lyd uden hørbar forvrængning.

4-karat forgyldt stik
u kan være sikker på, at den kostbare guldbelægning 
å stikket vil give dig en mere pålidelig tilslutning, så du 
år en bedre lydkvalitet.

nestående lydkvalitet
kustisk afstemt konstruktion og højkvalitets kapsler 
ikrer klassens bedste lydgengivelse.

eodym-magnet
eodym er det bedste materiale til at frembringe et 

tærkt magnetisk felt, så der opnås større følsomhed i 
n svingspole, bedre basgengivelse og en højere allround 
ydkvalitet.

ekvemme ørepuder
repudernes specielle form og det luksuriøse materiale, 
e er fremstillet af, sikrer, at de sidder perfekt og derfor 
r så behagelige som muligt at bære. De forhindrer 
ydudslip og forbedrer også bassen. Ørepuderne er 
dformet på en sådan måde, at de slutter perfekt til 
mrådet omkring øret.

omfortabel at bære
enne hovedtelefon er designet med udgangspunkt i 
rets facon, så du får ekstra komfort og større nydelse 
 længere lytteperioder.

,5 m kabel
en ideelle kabellængde giver dig større 
evægelsesfrihed og mulighed for at vælge, hvor du vil 
ære dit audioudstyr.

tik-adapter medfølger
ed denne adapter kan du bruge dine hovedtelefoner 

å udstyr med både 3,5 eller 6,35 mm bøsninger, så du 
an vælge mellem flere lydenheder.

ammenklappelig nakkebøjle
ovedtelefonen kan foldes sammen til en lille enhed, 
er er nem at opbevare, når den ikke bruges.
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