
 

 

Philips
In-Ear-hörlurar

SHE3570BL
Musikfärger

Tydliga färger som passar alla tillfällen. En ultraliten In-Ear-design anpassar sig efter örat 
för bästa möjliga passform. Kvalitativa högtalare ger ett exakt ljud med ett kraftfullt basljud. 
Perfekt för en skön ljudupplevelse.

Njut av kvalitetsljud
• Små, effektiva högtalare återger ljudet tydligt med bas
• Perfekt passform i örat blockerar störande ljud utifrån

Använd dem längre
• Ultrasmå för bekväm passform i örat
• Tre utbytbara mjuka gummiöronsnäckor för bästa passform

Alltid redo
• Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus
• Gummerad kabelavlastning förbättrar varaktigheten



 1,2 m sladd
Perfekt kabellängd som ger dig frihet att ställa 
ljudenheten var du vill.

För bästa passform i alla öron

Välj bland tre utbytbara öronsnäckor, från liten till 
stor storlek, och hitta de som gör att dessa Philips-
hörlurar passar dig.

Perfekt passform i örat
De minimala högtalarenheterna i de här hörlurarna 
från Philips passar perfekt i örat. Tack vare den 
välgjorda passformen sitter de bekvämt, blockerar 
störande ljud utifrån och ger en intensiv 
lyssnarupplevelse.

Gummerad kabelavlastning
Produktens livslängd förlängs genom att mjukt 
gummi mellan hörlurarna och kabeln skyddar 
kabelanslutningen mot skador till följd av att kabeln 
ständigt böjs.

Små, effektiva högtalare

Små, effektiva högtalare för hörlurar från Philips ger 
en exakt passform och återger ljudet tydligt med 
kraftfull bas. De ger dig en fantastisk ljudupplevelse.

Ultrasmå In-Ear

Ultraliten och lätt in-ear-design för bästa möjliga 
passform i små öron, för många timmars lyssning.
SHE3570BL/10

Funktioner
Publiceringsdatum  
2017-08-06

Version: 3.2.4

12 NC: 8670 000 73044
EAN: 06 92341 07074 10

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
Inre kartong
• EAN: 87 12581 58597 6
• Bruttovikt: 0,1256 kg
• Inre kartong (L x B x H): 17,8 x 9,8 x 5,9 cm
• Nettovikt: 0,0294 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 0,0962 kg

Yttre kartong
• EAN: 87 12581 58593 8
• Bruttovikt: 1,1848 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 36,5 x 21,3 x 13,4 cm
• Nettovikt: 0,2352 kg
• Antal konsumentförpackningar: 24
• Taravikt: 0,9496 kg

Förpackningens mått
• EAN: 69 23410 70741 0
• Antal produkter som medföljer: 1

• Förpackningens mått (B x H x D): 5 x 17 x 3 cm
• Bruttovikt: 0,0242 kg
• Nettovikt: 0,0098 kg
• Taravikt: 0,0144 kg
• Förpackningstyp: Blister

Anslutningar
• Kabelanslutning: Två parallella, symmetriska
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 mm stereo
• Anslutningens legering: Krompläterad

Ljud
• Frekvensåtergivning: 12–23 500 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Känslighet: 102 dB
• Typ: Dynamisk
•
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