
 

 

Philips
In-Ear-hörlurar

SHE2900
Balanserat ljud

Kompakt och praktiskt
De mjuka gummiöronsnäckorna är bekväma på ett sätt som hårda i plast inte kan matcha. 
Fodralet till den indragbara sladden innebär att du slipper sladdtrassel och gör förvaringen 
mycket enkel. Med klämman kan du fästa dem varsomhelst.

Gjord för att passa dig och ditt sätt att leva
• Supermjuka gummikåpor som ger sensationell komfort

Musik för dina öron
• Dubbla kanaler ger balans mellan höga toner och bas

Alltid redo
• Trasselfri kabel förenklar användning och förvaring
• Indragbar sladd för enkel förvaring



 Supermjuka gummikåpor
Det ultramjuka gummimaterialet i kåporna har en 
otroligt skön yta, och det anpassar sig helt efter örats 
form. Så här bekväma öronsnäckor har aldrig funnits 
förut.

Indragbar sladd
Den indragbara sladden minimerar risken för 
sladdtrassel och ger enklast möjliga sladdhantering. 
Den underlättar även förvaring när du inte använder 
hörlurarna.

Dubbla kanaler
Särskilt utformade ventilationskanaler som 
balanserar höga toner och bas för en mer harmonisk 
ljudupplevelse.
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Ljud
• Magnettyp: Neodymium
• Frekvensåtergivning: 12 - 22 000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Känslighet: 103 dB

Anslutningar
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 mm

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

9,5 x 17 x 2,5 cm
• Bruttovikt: 0,051 kg
• Nettovikt: 0,0285 kg
• Taravikt: 0,0225 kg
• EAN: 87 12581 49946 4

• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister

Yttre kartong
• Bruttovikt: 1,902 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 36,5 x 19,4 x 23,6 cm
• Nettovikt: 0,684 kg
• Taravikt: 1,218 kg
• EAN: 87 12581 49948 8
• Antal konsumentförpackningar: 24

Inre kartong
• Bruttovikt: 0,2 kg
• Inre kartong (L x B x H): 18 x 8,5 x 10,7 cm
• Nettovikt: 0,0855 kg
• Taravikt: 0,1145 kg
• EAN: 87 12581 49947 1
• Antal konsumentförpackningar: 3
•

Specifikationer
In-Ear-hörlurar
  

http://www.philips.com

