
 

 

Philips
Ørestykkehovedtelefoner

14,8 mm drivere/åben bagside
Øretelefon

SHE3010WT
Ekstra bas

Blødt design til behagelig pasform
Philips SHE3010-hovedtelefoner med bløde ørepuder giver en blød og behagelig 
pasform. Fås i levende, iøjnefaldende farver, der passer til din stil.

Nyd kvalitetslyden
• 14,8 mm højttalerdrivere, der giver lyd af høj kvalitet
• Neodym-magneter forbedrer baseffekt og -følsomhed

Optimal bærekomfort
• Gummibelagte ørepropper, der giver god bærekomfort
• Blød krop, der sikrer en komfortabel pasform

Praktisk design
• Flexi-Grip, designet til at holde



 Flexi-Grip
En blød, fleksibel del beskytter kabelforbindelsen 
mod beskadigelse, der ellers kunne opstå ved 
gentagen bukning.

Neodym-magneter
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.

Blød krop
Hovedtelefonens gennemsigtige, gummibelagte krop 
former sig omkring ørets form og giver en behagelig 
lytteoplevelse.

14,8 mm højttalere

Store 14,8 mm højttalerdrivere presset ind i 
hovedtelefoner med ørepuder, der leverer lyd af høj 
kvalitet.

Gummibelagt øreprop

En gummibelagt øreprop, der giver en helt blød krop 
med god bærekomfort.
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Design
• Farve: Hvid

Lyd
• Akustisk konstruktion: åben
• Magnet: Neodym
• Stemmerør: kobber
• Membran: PET
• Impedans: 16 ohm
• Max. belastning: 25 mW
• Følsomhed: 107 dB
• Højttalerdiameter: 14,8 mm
• Type: Dynamisk
• Frekvenskurve: 9-22.000 Hz

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

Emballagens mål
• EAN: 69 23410 73220 7
• Mål på emballage (B x H x D): 5,2 x 17,5 x 2,8 cm
• Bruttovægt: 0,03217 kg

• Nettovægt: 0,01167 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister
• Taravægt: 0,0205 kg
• Type af hyldeplacering: Begge

Indvendig emballage
• Bruttovægt: 0,12351 kg
• GTIN: 2 69 23410 73220 1
• Indvendig emballage (L x B x H): 17,9 x 8 x 6 cm
• Nettovægt: 0,03501 kg
• Antal forbrugeremballager: 3
• Taravægt: 0,0885 kg

Yderemballage
• Bruttovægt: 1,21708 kg
• GTIN: 1 69 23410 73220 4
• Ydre indpakning (L x B x H): 34,5 x 19,7 x 16,3 cm
• Nettovægt: 0,28008 kg
• Antal forbrugeremballager: 24
• Taravægt: 0,937 kg

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 1,6 x 2,1 x 1,25 cm
• Vægt: 0,01167 kg
•
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