
 

 

Philips
In-ear-hovedtelefoner

14,2 mm drivere/åben bagside
Øretelefon

SHE3205BK
Fyldig bas, klar lyd

Behagelig pasform tilpasset til ørets struktur
SHE3205-øretelefonernes optimale pasform sikrer optimal komfort, og hovedtelefonernes 14,2 
mm drivere og basport sikrer fyldig bas og klar lyd. Den indbyggede mikrofon gør det nemt at skifte 
mellem musik og opkald. Du kan vælge mellem 6 livlige farver, som passer til dit Apple-ur.

Nyd kvalitetslyden
• 14,2 mm højttalerdrivere giver fyldig bas og klar lyd
• Neodym-magneter forbedrer basydeevnen

Optimal bærekomfort
• Behagelig pasform tilpasset til ørets struktur

Praktisk design
• Flexi-Grip, designet til at holde
• En indbygget mikrofon bevirker, at du kan skifte fra musik til telefonopkald



 14,2 mm højttalerdrivere

14,2 mm højttalerdrivere af god kvalitet med 
neodym-magnet giver fyldig bas og klar lyd.

Indbygget mikrofon

Med den indbyggede mikrofon kan du nemt skifte fra 
at lytte til musik og tage telefonopkald, så du altid har 
forbindelse til det, der betyder mest for dig.

Behageligt design
Designet er baseret på ørets geometri, så de er 
behagelige at have på for alle.

Flexi-Grip

En blød, fleksibel del, som tilslutter kabinettet og 
kablet, beskytter kabeltilslutningen mod skader, 
selvom den bøjes kraftigt.

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.
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Specifikationer
Design
• Farve: Sort

Lyd
• Akustisk konstruktion: åben
• Magnet: Neodym
• Impedans: 32 ohm
• Max. belastning: 30 mW
• Følsomhed: 107 dB
• Højttalerdiameter: 14,2 mm
• Frekvenskurve: 8 - 24.000 Hz

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