
 

 

Philips
Øretelefoner

SHE3000PP
Ekstra bas

Unikt slankt design for ergonomisk pasform
Med 15 mm højttalere og Bass Beat-port giver disse ørestykkehovedtelefoner en 
forbedret baslyd. Ergonomisk design med slanke gummibeklædte puder giver mange 
timers komfort.

Musik til dine ører
• 15 mm ørekapsel optimerer bærekomforten.
• Bass Beat-porte lader luften passere og giver bedre lyd
• Neodym-magnet forbedrer basgengivelsen og følsomheden.

Udviklet til at passe til dig og din livsstil
• Slankt ørepudedesign for den mest behagelige pasform
• Ekstremt bløde gummipuder giver sensationel komfort
• Det holdbare Flexi-Grip giver en stærk, fleksibel forbindelse



 15 mm ørekapsel

En 15 mm ørekapsel, der er lille nok til at give 
optimal bærekomfort og stor nok til at give en 
tydelig, uforvrænget lyd, har den ideelle størrelse, så 
du kan nyde lyden.

Bass Beat-porte
Bass Beat-porte lader luften passere og giver bedre 
lyd med en fyldig dyb bas.

Neodym-magnet
Neodym er det bedste materiale til at frembringe et 
stærkt magnetisk felt, så der opnås større følsomhed 
i en svingspole, bedre basgengivelse og en højere 
allround lydkvalitet.

Slankt ørepudedesign

Slanke ørepuder er ergonomisk designet i 
overensstemmelse med den menneskelige ørekanals 
anatomi. De passer perfekt i øret og er behagelige 
for ørepudeentusiaster.

Flexi-Grip-design

En blød, fleksibel del beskytter kabelforbindelsen 
mod beskadigelse, der ellers kunne opstå ved 
gentagen bukning.
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Lyd
• Akustisk konstruktion: åben
• Magnet: Neodym
• Svingspole: kobber
• Membran: Mylar Dome
• Frekvenskurve: 12 - 22.000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Max. belastning: 50 mW
• Følsomhed: 103 dB
• Højttalerdiameter: 15 mm
• Type: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: to i parallel, symmetrisk
• Kabellængde: 1 m
• Stik: 3,5 mm
• Stik-finish: nikkelbelagt
• Kabeltype: kobber

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 5 x 17,3 x 2,5 cm
• Nettovægt: 0,011 kg

• Bruttovægt: 0,026 kg
• Taravægt: 0,015 kg
• EAN: 69 23410 71147 9
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 33 x 19,1 x 14 cm
• Nettovægt: 0,264 kg
• Bruttovægt: 1,077 kg
• Taravægt: 0,813 kg
• Antal forbrugeremballager: 24
• GTIN: 1 69 23410 71147 6

Indvendig emballage
• Indvendig emballage (L x B x H): 18,3 x 8 x 6,2 cm
• Nettovægt: 0,033 kg
• Bruttovægt: 0,1135 kg
• Taravægt: 0,0805 kg
• Antal forbrugeremballager: 3
• GTIN: 2 69 23410 71147 3
•
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