
 

 

Philips
Øretelefoner

Blå og grønne

SHE3575BG
Lille men høj

til dine mobiltelefoner
Det ultra-kompakte design passer optimalt til øret. Kvalitetshøjttalere leverer kraftfuld lyd. 
Den integrerede mikrofon opfanger din stemme klart. Den er ideel til flere timers 
musiklytning og samtaler.

Nyd kvalitetslyden
• Angled Acoustic Pipe-kanaler med retningsbestemt og præcis lyd
• Perfekt in-ear forsegling blokerer for støj udefra
• Små, effektive højttalere gengiver præcis lyd med bas

Absolut komfort
• 3 udskiftelige ørepuder lavet af gummi
• Ultrakompakte, der passer perfekt i øret

Designet til dig
• Integreret mikrofon og opkaldsknap
• 3,5 mm stik til Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm
• Ekstra 3,5 mm stik til Nokia, Sony Ericsson, Samsung

Brug dem i længere tid
• Et 1,2 m langt kabel, der er ideelt til udendørs brug.
• Gummibelagt kabelaflastning, der forlænger holdbarheden



 De fleste retningsbestemte lyde
Angled Acoustic Pipe er designet efter krumningerne 
i menneskets øregang, så lydbølgerne fra højttaleren 
dirigeres nøjagtigt til trommehinden med den fineste 
lyd

Perfekt in-ear forsegling
De meget små højttalerdrivere i disse Philips-
øretelefoner passer behageligt ind i øret, og takket 
være den usædvanligt behagelige pasform bliver lyde 
udefra lukket ude, og du opnår en lytteoplevelse af 
høj intensitet.

Integreret mikrofon
Med den integrerede mikrofon og opkaldsknap kan 
du bruge dette Philips-headset til musik såvel som 
opkald fra din mobiltelefon. Nyd den håndfri telefoni, 
mens du nemt modtager og afslutter opkald via dit 
headset.

Til optimal pasform i alle ører
Der er tre udskiftelige ørepuder fra størrelse lille til 
stor, så mon der ikke er en størrelse, der får denne 
hovedtelefon fra Philips til at passe helt perfekt til 
dine ører?

Ultrakompakte øretelefoner

Ultrakompakt, let design, der passer til mindre ører, 
og som er velegnet til længere tids lytning.

Små, effektive højttalere
Små, effektive højttalere til Philips-øretelefoner 
sikrer nøjagtig pasform og leverer præcis lyd med 
kraftfuld bas. Ideelle til at nyde lyden.

3,5 mm stereostik
3,5 mm stereo-stik til Blackberry, HTC, iPhone, LG, 
Motorola og Palm

Ekstra 3,5 mm stik
Ekstra 3,5 mm stereostik til Nokia, Sony Ericsson og 
Samsung

1,2 m kabel
Den ideelle kabellængde, så du får frihed til at 
anbringe din lydkilde, hvor du ønsker det.

Gummibelagt kabelaflastning
Med henblik på at forlænge produktets levetid 
beskytter blødt gummi mellem øretelefonerne og 
kablet kabeltilslutningen imod gentaget bøjning.
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Indvendig emballage
• EAN: 87 12581 58635 5
• Bruttovægt: 0,1277 kg
• Indvendig emballage (L x B x H): 

17,8 x 9,8 x 5,9 cm
• Nettovægt: 0,033 kg
• Antal forbrugeremballager: 3
• Taravægt: 0,0947 kg

Yderemballage
• EAN: 87 12581 58631 7
• Bruttovægt: 1,2016 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 36,5 x 21,3 x 13,4 cm
• Nettovægt: 0,264 kg
• Antal forbrugeremballager: 24
• Taravægt: 0,9376 kg

Emballagens mål
• Antal medfølgende produkter: 1
• Mål på emballage (B x H x D): 5 x 17 x 3 cm
• EAN: 69 23410 70760 1
• Bruttovægt: 0,0249 kg
• Nettovægt: 0,011 kg

• Taravægt: 0,0139 kg
• Emballagetype: Blister

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: To i parallel, symmetrisk
• Kabellængde: 1,2 m
• Stik: 3,5 mm stereo
• Stik-finish: Forkromet
• Mikrofon: Indbygget mikrofon
• Kabeltype: Kobber

Lyd
• Akustisk konstruktion: Halvåben
• Membran: Mylar Dome
• Frekvenskurve: 12-23.500 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Magnet: Neodym
• Max. belastning: 50 mW
• Følsomhed: 102 dB
• Højttalerdiameter: 8 mm
• Type: Dynamisk
• Stemmerør: CCAW
•
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