
 

 

Philips
In-Ear-hörlurar

SHE2610
Mixa och matcha

Fem utbytbara kåpor
Öronsnäckor med ett perfekt balanserat, naturligt ljud och utbytbara lock för en mer 
personlig stil.

Musik för dina öron
• Neodymiummagneter förbättrar basprestanda och känslighet
• Dubbla kanaler ger balans mellan höga toner och bas

Gjord för att passa dig och ditt sätt att leva
• 15 mm högtalardrivenhet som optimerar bärkomforten
• Öronkuddarna ökar bärkomforten och basresponsen
• Välj de utbytbara kåpor som passar din stil

Alltid redo
• Tålig Flexi-Grip ger en stark och flexibel anslutning



 Neodymiummagneter
Neodynium är det bästa materialet för att skapa ett 
starkt magnetfält som ökar högtalarspolens 
känslighet, basrespons och ljudkvalitet.

Dubbla kanaler
Särskilt utformade ventilationskanaler som 
balanserar höga toner och bas för en mer harmonisk 
ljudupplevelse.

15 mm högtalardrivenhet
Denna 15 mm högtalardrivenhet är liten nog att ge 
perfekt passform och stor nog att ge ett skarpt ljud 
utan störningar. Idealisk storlek för en skön 
lyssnarupplevelse.

Bekväma öronkuddar
Öronkuddarnas utformning i de här hörlurarna från 
Philips, och det lyxiga materialet ger perfekt 
passform och maximal komfort. De förhindrar 
ljudläckage och ger högre basprestanda. 
Öronkuddarna är utformade på ett sådant sätt att de 
sluter tätt runt öronen.

Utbytbara kåpor
Välj den av de tre satserna med högtalarskydd, alla 
med olika stil och färg, som bäst passar din smak och 
ditt humör.

Flexi-Grip-design
En mjuk och flexibel anordning skyddar 
kabelanslutningen från skador som annars kan uppstå 
vid upprepad böjning.
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Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 1,63 x 3,55 x 1,6 cm
• Vikt: 0,018 kg

Ljud
• Akustiskt system: öppna
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: koppar
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 12 - 22 000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Känslighet: 106 dB
• Högtalardiameter: 15 mm
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Kabelanslutning: två parallella, symmetriska
• Kabellängd: 1 m
• Anslutning: 3,5 mm
• Anslutningens legering: krompläterad
• Kabeltyp: koppar

Inre kartong
• Bruttovikt: 0,284 kg

• Inre kartong (L x B x H): 17,8 x 16,6 x 6,2 cm
• Nettovikt: 0,114 kg
• Taravikt: 0,170 kg
• EAN: 87 12581 49840 5
• Antal konsumentförpackningar: 6

Yttre kartong
• Bruttovikt: 1,37 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 35,2 x 19,1 x 15 cm
• Nettovikt: 0,456 kg
• Taravikt: 0,914 kg
• EAN: 87 12581 49842 9
• Antal konsumentförpackningar: 24

Förpackningens mått
• Typ av hyllplacering: Dummy
• Förpackningens mått (B x H x D): 

5,2 x 17,2 x 2,5 cm
• Bruttovikt: 0,035 kg
• Nettovikt: 0,019 kg
• Taravikt: 0,016 kg
• EAN: 87 12581 49838 2
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Dummy
•
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