
 

 

Philips
Hörlurar i 
öronsnäcksmodell med 
mikrofon

14,8 mm högtalarelement/öppen 

baksida

Öronsnäcka

SHE1355BK
Baskanaler

för bättre ljud
In-ear-hörlurar med förbättrade basprestanda som ger dig förstklassiga musikupplevelser. 
Med den inbyggda mikrofonen växlar du enkelt över till samtal.

Musik för dina öron
• Baskanalerna släpper in luftrörelser för ett bättre ljud

Gjord för att passa dig och ditt sätt att leva
• 14,8 mm högtalarelement optimerar bekvämligheten

Utformad för dig
• Inbyggd mikrofon och samtalsknapp



 Baskanaler
Baskanalerna släpper in luftrörelser för ett bättre 
ljud och djup och fyllig bas.

Inbyggd mikrofon

Inbyggd mikrofon och samtalsknapp – du kan 
använda det här headsetet från Philips för musik och 
samtal från din mobiltelefon. Ring handsfree-samtal 
samtidigt som du enkelt tar emot och avslutar samtal 
från ditt headset.

14,8 mm högtalarelement
Högtalarelement på 14,8 mm som är litet nog för att 
ge optimal bekvämlighet och stort nog för att ge klart 
ljud utan förvrängning, vilket sammantaget ger en 
perfekt lyssnarupplevelse.
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Design
• Färg: Svart

Anslutningar
• Kabelanslutning: Asymmetrisk
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutningens legering: Krompläterad
• Mikrofon: Inbyggd mikrofon

Ljud
• Akustiskt system: öppna
• Frekvensåtergivning: 10 - 22 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Känslighet: 100 dB
• Högtalardiameter: 14,8 mm

Förpackningens mått
• EAN: 69 23410 73248 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

8,4 x 11,6 x 2,7 cm
• Bruttovikt: 0,0229 kg

• Nettovikt: 0,0145 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister
• Taravikt: 0,0084 kg
• Typ av hyllplacering: Båda

Inre kartong
• Bruttovikt: 0,62496 kg
• GTIN: 2 69 23410 73248 5
• Inre kartong (L x B x H): 20,6 x 12 x 17,5 cm
• Nettovikt: 0,348 kg
• Antal konsumentförpackningar: 24
• Taravikt: 0,27696 kg

Yttre kartong
• Bruttovikt: 1,48892 kg
• GTIN: 1 69 23410 73248 8
• Yttre kartong (L x B x H): 26,2 x 22,3 x 21 cm
• Nettovikt: 0,696 kg
• Antal konsumentförpackningar: 48
• Taravikt: 0,79292 kg
•

Specifikationer
Hörlurar i öronsnäcksmodell med mikrofon
14,8 mm högtalarelement/öppen baksida Öronsnäcka
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