
 

 

Philips
In-ear-hovedtelefoner

SHE2610
Mix & Match

5 sæt udskiftelige puder
Øretelefoner med en perfekt afbalanceret, naturlig lyd og udskiftelige ørepuder til 
personlig brug.

Musik til dine ører
• Neodym-magneter forbedrer baseffekt og -følsomhed
• De to porte afbalancerer de høje toner og bassen

Udviklet til at passe til dig og din livsstil
• 15 mm ørekapsel optimerer bærekomforten.
• Ørepuder forbedrer bærekomforten og basgengivelsen.
• Vælg den udskfitelige pude, der passer til din stil

Altid klar
• Det holdbare Flexi-Grip giver en stærk, fleksibel forbindelse



 Neodym-magneter
Neodym er det bedste materiale til at frembringe et 
stærkt magnetisk felt, så der opnås større følsomhed 
i en svingspole, bedre basgengivelse og en højere 
allround lydkvalitet.

To porte
Specialdesignede porte, der kanaliserer luften og 
afbalancerer de høje toner og bassen, så man får en 
mere afrundet lytteoplevelse.

15 mm ørekapsel
En 15 mm ørekapsel, der er lille nok til at give 
optimal bærekomfort og stor nok til at give en 
tydelig, uforvrænget lyd, har den ideelle størrelse, så 
du kan nyde lyden.

Bekvemme ørepuder
Ørepudernes specielle form og det luksuriøse 
materiale, de er fremstillet af, sikrer, at de sidder 
perfekt og derfor er så behagelige som muligt at 
bære. De forhindrer lydudslip og forbedrer også 
bassen. Ørepuderne er udformet på en sådan måde, 
at de slutter perfekt til området omkring øret.

Udskiftelige puder
Vælg ét af de udskiftelige pudesæt til øresnegl med 
hver sin stil og farve, så det passer til din smag og 
stemning.

Flexi-Grip-design
En blød, fleksibel del beskytter kabelforbindelsen 
mod beskadigelse, der ellers kunne opstå ved 
gentagen bukning.
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Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 1,63 x 3,55 x 1,6 cm
• Vægt: 0,018 kg

Lyd
• Akustisk konstruktion: åben
• Magnet: Neodym
• Stemmerør: kobber
• Membran: Mylar Dome
• Frekvenskurve: 12 - 22.000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Max. belastning: 50 mW
• Følsomhed: 106 dB
• Højttalerdiameter: 15 mm
• Type: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: to i parallel, symmetrisk
• Kabellængde: 1 m
• Stik: 3,5 mm
• Stik-finish: forkromet
• Kabeltype: kobber

Indvendig emballage
• Bruttovægt: 0,284 kg

• Indvendig emballage (L x B x H): 
17,8 x 16,6 x 6,2 cm

• Nettovægt: 0,114 kg
• Taravægt: 0,170 kg
• EAN: 87 12581 49840 5
• Antal forbrugeremballager: 6

Yderemballage
• Bruttovægt: 1,37 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 35,2 x 19,1 x 15 cm
• Nettovægt: 0,456 kg
• Taravægt: 0,914 kg
• EAN: 87 12581 49842 9
• Antal forbrugeremballager: 24

Emballagens mål
• Type af hyldeplacering: Dummy
• Mål på emballage (B x H x D): 5,2 x 17,2 x 2,5 cm
• Bruttovægt: 0,035 kg
• Nettovægt: 0,019 kg
• Taravægt: 0,016 kg
• EAN: 87 12581 49838 2
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Dummy
•
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