
 

 

Philips
Øretelefoner

14,2 mm drivere / åpen bakside

Ørepropp

SHE3205WT
Fyldig bass, klar lyd

Designet etter ørets passform for komfortabel bruk
SHE3205-øretelefonene, som er utformet for optimal passform og komfort, har 14,2 mm drivere 
og bassventil for dyp bass og klar lyd. En innebygd mikrofon gjør at du enkelt kan bytte mellom 
musikk og samtaler. Du kan velge mellom seks forskjellige farger som passer til Apple-klokken din.

Gled deg over kvalitetslyd
• 14,2 mm høyttalerdrivere for fyldig bass og klar lyd
• Neodymmagneter gir forbedret bassytelse

Ultimat brukskomfort
• Designet etter ørets passform for komfortabel bruk

Praktisk design
• Flexi-Grip-design for varighet
• Innebygd mikrofon bytter mellom musikk og telefonsamtaler



 14,2 mm høyttalerdrivere

14,2 mm høyttalerdrivere med neodymmagnet gir 
fyldig bass og klar lyd.

Innebygd mikrofon

Med den innebygde mikrofonen kan du enkelt bytte 
fra musikkavspilling til å svare på anrop, slik at du 
alltid kan være tilkoblet det som betyr mest for deg.

Utformet for komfort
Designen er basert på ørets passform for 
komfortabel bruk og tettsittende passform for alle.

Flexi-Grip

En myk og fleksibel del som forbinder kabinettet og 
kabelen, beskytter kabeltilkoblingen mot skade, selv 
om den stadig bøyes.

Neodymmagneter

Neodym er det beste materialet for å skape et sterkt 
magnetfelt som gir større følsomhet i en talespole, 
bedre bassrespons og generelt bedre lydkvalitet.
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Spesifikasjoner
Utforming
• Farge: Hvit

Lyd
• Akustisk system: åpen
• Magnettype: Neodym
• Impedans: 32 ohm
• Maksimal inngangseffekt: 30 mW
• Følsomhet: 107 dB
• Høyttalerdiameter: 14,2 millimeter
• Frekvensområde: 8–24 000 Hz

Tilkoblingsmuligheter
• Kabeltilkobling: to-parallell, symmetrisk
• Kabellengde: 1 m
• Kontakt: 3,5 millimeter
• Kontaktoverflate: nikkelbelagt
• Kabeltype: kobber
•
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