
 

 

Philips
In-Ear-hörlurar

SHE2661
Balanserat ljud

De här In-Ear-hörlurarna är uppskattade för sitt ljud, utseende och sin hållbarhet. Dubbla 
kanaler ger bättre balans och harmoni i musiken, oavsett om du är hemma eller på resa.

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

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



 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.
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Ljud
• Akustiskt system: öppna
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: koppar
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 12 - 22 000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Känslighet: 103 dB
• Högtalardiameter: 15 mm
• Typ: Dynamisk

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

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 5 x 17 x 2,5 cm
• Nettovikt: 0,011 kg

• Bruttovikt: 0,0295 kg
• Taravikt: 0,0185 kg
• EAN: 87 12581 49665 4
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 32,4 x 18,2 x 14,8 cm
• Nettovikt: 0,264 kg
• Bruttovikt: 1,153 kg
• Taravikt: 0,889 kg
• EAN: 87 12581 49667 8
• Antal konsumentförpackningar: 24

Inre kartong
• Inre kartong (L x B x H): 31 x 8,7 x 6,5 cm
• Nettovikt: 0,066 kg
• Bruttovikt: 0,24 kg
• Taravikt: 0,174 kg
• EAN: 87 12581 49666 1
• Antal konsumentförpackningar: 6
•
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