
 

 

Philips
In-Ear-hörlurar

14,2 mm element/öppen baksida

Öronsnäcka

SHE3205BK
Fylligt och klart basljud

Bekväm passform utformad för örat
Hörlurarna-SHE3205 har optimal passform och komfort. 14,2 mm-högtalarelementen 
och baskanalen ger fylligt och tydligt basljud. Med den inbyggda mikrofonen kan du enkelt 
växla mellan musik och samtal. Urvalet på 6 färger matchar din Apple watch.

Njut av kvalitetsljud
• 14,2 mm högtalarelement för djup bas och klart ljud
• Neodymiummagneter förbättrar basprestanda

Enastående bärkomfort
• Bekväm passform utformad för örat

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



 14,2 mm högtalarelement

14,2 mm kvalitetshögtalarelement med 
neodymiummagnet ger fyllig bas och klart ljud.

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.

Utformad för komfort
Designen är baserat på örats geometri för bekväm 
användning och perfekt passform för alla.

Flexi-Grip

En mjuk och flexibel anordning ansluter hölje och 
kabeln, och skyddar kabelanslutningen mot skador 
även om den böjs kraftigt.

Neodymiummagneter

Neodymium är det bästa materialet för att skapa ett 
starkt magnetfält som ökar högtalarspolens 
känslighet, basrespons och ljudkvalitet.
SHE3205BK/00

Specifikationer
Design
• Färg: Svart

Ljud
• Akustiskt system: öppna
• Magnettyp: Neodymium
• Impedans: 32 ohm
• Maximal ineffekt: 30 mW
• Känslighet: 107 dB
• Högtalardiameter: 14,2 mm
• Frekvensåtergivning: 8-24 000 Hz

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