
 

 

Philips
Hörlurar med mikrofon

14,8 mm högtalarelement/öppen 

baksida

Öronsnäcka

SHE3015WT
Extra bas

Mjuka bekväma kuddar
Philips-hörlurarna SHE3015 med mjuka in-ear-hörlurar har en bekväm passform. Finns i 
knalliga färger. Med den inbyggda mikrofonen och kontrollen är det lätt att använda 
handsfree för mobilsamtal.

Njut av kvalitetsljud
• 14,8 mm högtalarelement för hög ljudkvalitet
• Neodymiummagneter förbättrar basprestanda och känslighet

Enastående bärkomfort
• Mjukt hölje garanterar bekväm passform
• Gummerade främre skydd för bärkomfort

Bekväm design
• Flexi-Grip-design för hållbarhet
• Inbyggd mikrofon kopplar dig från musik till telefonsamtal



 14,8 mm högtalare
Stora 14,8 mm högtalarelement i hörlurar i 
öronsnäcksmodell ger ljud av hög kvalitet.

Inbyggd mikrofon
Den inbyggda mikrofonen gör så att du lätt kan byta 
från att lyssna på musik till att ta emot telefonsamtal. 
Du är alltså alltid uppkopplad till det som är viktigast 
för just dig.

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

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

Gummerat främre skydd
Gummerade främre skydd ger ett mjukt hölje för 
bärkomfort.

Mjukt hölje
De transparenta, gummerade hörlurarna formar sig 
efter örats form för bekväm lyssning.
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Design
• Färg: Vit

Ljud
• Akustiskt system: öppna
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: koppar
• Membran: PET
• Impedans: 16 ohm
• Maximal ineffekt: 25 mW
• Känslighet: 107 dB
• Högtalardiameter: 14,8 mm
• Typ: Dynamisk
• Frekvensåtergivning: 9–22 000 Hz

Anslutningar
• Kabelanslutning: två parallella, symmetriska
• Kabellängd: 1 m
• Anslutning: 3,5 mm
• Anslutningens legering: nickelpläterad
• Kabeltyp: koppar

Förpackningens mått
• EAN: 69 23410 73226 9
• Förpackningens mått (B x H x D): 

5,2 x 17,5 x 2,8 cm

• Bruttovikt: 0,0339 kg
• Nettovikt: 0,0134 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Dummy
• Taravikt: 0,0205 kg
• Typ av hyllplacering: Dummy

Inre kartong
• Bruttovikt: 0,1287 kg
• GTIN: 2 69 23410 72926 3
• Inre kartong (L x B x H): 17,9 x 8 x 6 cm
• Nettovikt: 0,0402 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 0,0885 kg

Yttre kartong
• Bruttovikt: 1,2586 kg
• GTIN: 1 69 23410 72306 6
• Yttre kartong (L x B x H): 34,5 x 19,7 x 16,3 cm
• Nettovikt: 0,3216 kg
• Antal konsumentförpackningar: 24
• Taravikt: 0,9370 kg

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 1,6 x 2,1 x 1,25 cm
• Vikt: 0,0134 kg
•

Specifikationer
Hörlurar med mikrofon
14,8 mm högtalarelement/öppen baksida Öronsnäcka

http://www.philips.com

