
 

 

Philips
In-ear-hörlurar med 
mikrofon

8,6 mm-högtalarelement, sluten 

baksida

inbyggd mikrofon
Blå
In-ear

SHE2405BL
Rocka din stil

Skapa ett soundtrack för dina dagar med kaxiga beats. De här in-ear-hörlurarna finns i fyra 
klara färger och har ett genomskinligt hölje med färggraderade kablar. Varför smälta in när 
du är som gjord för att sticka ut?

Djärva färger. Klart ljud.
• Ljusa färggraderade kablar. Genomskinligt högtalarhölje
• 8,6 mm akustiska neodymelement. Klart och tydligt ljud

Så bekväma
• Ovalt akustiskt rör. Bekväm och passiv brusreducering
• Gummiproppar i litet, medelstort och stort format – för en perfekt passform

Musik eller samtal. Var som helst.
• Inbyggd fjärrkontroll. Växla enkelt mellan musik och samtal
• Inbyggd mikrofon med ekoreducering för tydligt ljud



 Djärva färger.
Säg det högt med de ljusstarka kablarna med 
färggradering och det genomskinliga högtalarhöljet.

Klart ljud.
De akustiska neodymelementen på 8,6 mm ger dig 
klart och tydligt ljud.

Var bekväm.
De här in-ear-hörlurarnas ovala akustiska rör gör att 
du kan rocka loss ditt ljud på ett riktigt bekvämt sätt. 
Du får maximal passiv brusreducering och tre 
storlekar på utbytbara gummiproppar för perfekt 
passform.

Musik eller samtal. Var som helst.
Ta emot ett samtal, pausa dina låtar. Allt utan att 
röra vid din smartphone. Den inbyggda mikrofonen 
med ekoreducering gör att ljudet blir tydligt när du 
pratar.

Brus- och ekoreducering
Inga mer irriterande ekon när du pratar i telefon. 
Med vår akustiska ekoreducering får du alltid en klar 
och störningsfri anslutning.

Finjustera passformen.
Gummiproppar i litet, medelstort och stort format – 
för en perfekt passform
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Anslutningar
• Kabellängd: 120 cm

Förpackningens mått
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

5,2 x 17,2 x 2,8 cm
• Bruttovikt: 0,036 kg
• Nettovikt: 0,014 kg
• Taravikt: 0,022 kg
• EAN: 69 51613 98170 2

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 24
• Yttre kartong (L x B x H): 34,5 x 19,7 x 16,3 cm

• Bruttovikt: 1,298 kg
• Nettovikt: 0,336 kg
• Taravikt: 0,962 kg
• GTIN: 1 69 51613 98170 9

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Inre kartong (L x B x H): 17,9 x 8 x 6 cm
• Bruttovikt: 0,134 kg
• Nettovikt: 0,042 kg
• Taravikt: 0,092 kg
• GTIN: 2 69 51613 98170 6

Design
• Färg: Blå
•

Specifikationer
In-ear-hörlurar med mikrofon
8,6 mm-högtalarelement, sluten baksida inbyggd mikrofon, Blå, In-ear

http://www.philips.com

