
 

 

Philips
In-Ear-hörlurar

SHE2850
Extra bas

för kraftfullt ljud
Öronsnäckor med ett perfekt balanserat, naturligt ljud och fjärrkontroll i sladden för 
justering av volym.

Musik för dina öron
• Neodymiummagneten förstärker basprestanda och ökar känsligheten
• 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
• Bärväskan skyddar hörlurarna när du inte använder dem
• Tålig Flexi-Grip ger en stark och flexibel anslutning
• Inbyggd kontroll som förenklar volymregleringen



 Neodymiummagnet
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 och lyxiga material ger 
perfekt passform och maximal komfort. De 
förhindrar ljudläckage och ger högre basprestanda. 
Öronkuddarna är utformade på ett sådant sätt att de 
sluter tätt i öronen.

Bärväska
Fodralet är det mest praktiska sättet att förvara dina 
hörlurar och undvika kabelproblem när de inte 
används.

Flexi-Grip-design
En mjuk och flexibel anordning skyddar 
kabelanslutningen från skador som annars kan uppstå 
vid upprepad böjning.

Volymkontroll för linjeingång
Ändra volymen utan att behöva gå fram till ljudkällan.
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Ljud
• Membran: Mylar-kon
• Akustiskt system: Öppna
• Magnettyp: Neodymium
• Frekvensåtergivning: 12 - 22 000 Hz
• Högtalarspole: Koppar
• Impedans: 16 ohm
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Känslighet: 106 dB
• Högtalardiameter: 15 mm
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Kabelanslutning: Två parallella, symmetriska
• Kabellängd: 1,0  m
• Anslutning: 3,5 mm stereo
• Anslutningens legering: Nickelpläterad
• Kabeltyp: Koppar

Bekvämlighet
• Volymkontroll

Tillbehör
• Bärväska

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

10 x 17,7 x 3 cm
• Bruttovikt: 0,066 kg
• Nettovikt: 0,031 kg
• Taravikt: 0,035 kg

Yttre kartong
• Bruttovikt: 9,6 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 38,3 x 38,1 x 50 cm
• Nettovikt: 2,976 kg
• Taravikt: 6,624 kg

Inre kartong
• Bruttovikt: 0,526 kg
• Inre kartong (L x B x H): 18,4 x 18 x 11,8 cm
• Nettovikt: 0,396 kg
• Taravikt: 0,13 kg
•
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