
 

 

Philips
In-ear-hörlurar med 
mikrofon

SHE1405BK
Starka låtar. Tydliga samtal.

Spela musik och prata
Växla från spellista till poddsändning till samtal på ett ögonblick. Perfekt inställda akustiska 
neodymelement och passiv brusreducering ger tydligt ljud. Hitta din perfekta passform 
med utbytbara gummiproppar i tre storlekar.

Tydligt ljud
• 8,6 mm akustiska neodymelement
• Tydligt ljud

Från spellista med fokus till viktiga samtal
• Inbyggd fjärrkontroll. Växla enkelt från spellista till samtal
• Ovalt akustiskt rör. Bekväm och passiv brusreducering

Känns bra. Varar länge.
• Tre utbytbara gummiproppar. Bekväm passform
• 1,2 m kabellängd
• Kabelskydd i gummi som tål upprepad böjning



 Klart ljud. Perfekt passform.
Bli uppslukad av en poddsändning. Bli rörd av musik. 
Ett ovalt akustiskt rör och tre storlekar på utbytbara 
gummiproppar ger perfekt passform. Lyssna 
bekvämt och njut av bra passiv brusreducering.

Inbyggd fjärrkontroll.
Ta emot ett samtal, pausa spellistan. Allt utan att 
röra vid din smarttelefon tack vare den inbyggda 
fjärrkontrollen.

Varar länge
De här in-ear-hörlurarna har en 1,2 m lång kabel. En 
mjuk gummiplugg mellan hörlurarna och kablarna 
skyddar kabelanslutningen och ser till att ljudet 
flödar.

Var bekväm.
Ett ovalt akustiskt rör och tre storlekar på utbytbara 
gummiproppar ger perfekt passform. Lyssna 
bekvämt hela dagen med utmärkt passiv 
brusreducering.

-
8,6 mm akustiska neodymelement

Ovalt akustiskt rör
Ovalt akustiskt rör. Bekväm och passiv 
brusreducering

-
Kabelskydd i gummi som tål upprepad böjning
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Design
• Färg: Svart

Ljud
• Akustiskt system: Halvslutet
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: Koppar
• Membran: Mylar-kon
• Impedans: 16 ohm
• Maximal ineffekt: 20 mW
• Känslighet: 103 dB
• Högtalardiameter: 8,6 mm
• Typ: Dynamisk
• Frekvensåtergivning: 10 - 22 000 Hz

Anslutningar
• Kabelanslutning: Två parallella, symmetriska
• Kabellängd: 1,2 m
• Kabeltyp: Koppar
• Anslutningens legering: Krompläterad
• Mikrofon: Inbyggd mikrofon

Inre kartong
• Bruttovikt: 0,695 kg
• GTIN: 2 69 51613 98160 7
• Inre kartong (L x B x H): 22 x 12,5 x 18 cm

• Nettovikt: 0,288 kg
• Antal konsumentförpackningar: 24
• Taravikt: 0,407 kg

Yttre kartong
• Bruttovikt: 3,175 kg
• GTIN: 1 69 51613 98160 0
• Yttre kartong (L x B x H): 49 x 27 x 20,5 cm
• Nettovikt: 1,152 kg
• Antal konsumentförpackningar: 96
• Taravikt: 2,023 kg

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

8,3 x 11,5 x 2,5 cm
• EAN: 69 51613 98160 3
• Bruttovikt: 0,023 kg
• Nettovikt: 0,012 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Taravikt: 0,011 kg
• Typ av hyllplacering: Hängande

Mått
• Produktmått (B x D x H): 5,5 x 1 x 6,8 cm
• Vikt: 0,012 kg
•
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