
 

 

Philips
In-Ear-hörlurar

SHE3000GY
Extra bas

Unik design med tunn skydd för ergonomisk passform
De här hörlurarna i öronsnäcksmodell med 15 mm högtalare och baskanaler är 
uppskattade för förbättrade basprestanda. Ergonomisk design med tunna gummiskydd 
ger många timmars bekvämt lyssnande.

Musik för dina öron
• 15 mm högtalardrivenhet som optimerar bärkomforten
• Baskanalerna släpper in luftrörelser för ett bättre ljud
• Neodymiummagneten förstärker basprestanda och ökar känsligheten

Gjord för att passa dig och ditt sätt att leva
• Öronsnäcka med tunt skydd för bästa passform
• Supermjuka gummikåpor som ger sensationell komfort
• Tålig Flexi-Grip ger en stark och flexibel anslutning



 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.

Baskanaler
Baskanalerna släpper in luftrörelser för ett bättre 
ljud och djup och fyllig bas

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

Öronsnäcka med tunt skydd

Det tunna skyddet är ergonomiskt utformat utifrån 
örats hörselgång. Det passar i örat och är bekvämt 
för de som gillar öronsnäckor.

Flexi-Grip-design

En mjuk och flexibel anordning skyddar 
kabelanslutningen från skador som annars kan uppstå 
vid upprepad böjning.
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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 17,3 x 2,5 cm

• Nettovikt: 0,011 kg
• Bruttovikt: 0,026 kg
• Taravikt: 0,015 kg
• EAN: 69 23410 71250 6
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 33 x 19,1 x 14 cm
• Nettovikt: 0,264 kg
• Bruttovikt: 1,077 kg
• Taravikt: 0,813 kg
• Antal konsumentförpackningar: 24
• GTIN: 1 69 23410 71250 3

Inre kartong
• Inre kartong (L x B x H): 18,3 x 8 x 6,2 cm
• Nettovikt: 0,033 kg
• Bruttovikt: 0,1135 kg
• Taravikt: 0,0805 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• GTIN: 2 69 23410 71250 0
•
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