
 

 

Philips
In-Ear-headset

SHE3575YB
Liten men högljudd

för dina mobiltelefoner
Ultraliten in-ear-design som anpassas till örats form. Kvalitetshögtalare för kraftfullt ljud. 
Den inbyggda mikrofonen tar upp din röst mycket tydligt. Den är idealisk för många 
timmars musik och samtal.

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

Suverän komfort
• Tre utbytbara mjuka gummiöronsnäckor för bästa passform
• Ultrasmå för bekväm passform i örat

Utformad för dig
• Inbyggd mikrofon och samtalsknapp
• 3,5 mm kontakt för Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm
• Extra 3,5 mm kontakt för Nokia, Sony Ericsson, Samsung

Använd dem längre
• Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus
• Gummerad kabelavlastning förbättrar varaktigheten



 För ljud från de flesta riktningar
Den vinklade ljudkanalen är utformad efter 
hörselgången så att ljudvågor från högtalarna riktas 
direkt till trumman med högsta kvalitet

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.

Inbyggd mikrofon
Inbyggd mikrofon och samtalsknapp – du kan 
använda det här headsetet från Philips för musik och 
samtal från din mobiltelefon. Ring handsfree-samtal 
samtidigt som du enkelt tar emot och avslutar samtal 
från ditt headset.

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.

Ultrasmå In-Ear

Ultraliten och lätt In-Ear-design för bästa möjliga 
passform i små öron, för många timmars lyssning.

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.

3,5 mm stereoanslutning
3,5 mm stereokontakt för Blackberry, HTC, iPhone, 
LG, Motorola och Palm

Extra 3,5 mm kontakt
Extra 3,5 mm stereokontakt för Nokia, Sony 
Ericsson och Samsung

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

Gummerad kabelavlastning
Produktens livslängd förlängs genom att mjukt 
gummi mellan hörlurarna och kabeln skyddar 
kabelanslutningen mot skador till följd av att kabeln 
ständigt böjs.
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Inre kartong
• EAN: 87 12581 58636 2
• Bruttovikt: 0,1277 kg
• Inre kartong (L x B x H): 17,8 x 9,8 x 5,9 cm
• Nettovikt: 0,033 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 0,0947 kg

Yttre kartong
• EAN: 87 12581 58632 4
• Bruttovikt: 1,2016 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 36,5 x 21,3 x 13,4 cm
• Nettovikt: 0,264 kg
• Antal konsumentförpackningar: 24
• Taravikt: 0,9376 kg

Förpackningens mått
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 5 x 17 x 3 cm
• EAN: 69 23410 70761 8
• Bruttovikt: 0,0249 kg
• Nettovikt: 0,011 kg

• Taravikt: 0,0139 kg
• Förpackningstyp: Blister

Anslutningar
• Kabelanslutning: Två parallella, symmetriska
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 mm stereo-plugg
• Anslutningens legering: Krompläterad
• Mikrofon: Inbyggd mikrofon
• Kabeltyp: Koppar

Ljud
• Akustiskt system: Halv-öppen
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 12-23 500 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Magnettyp: Neodymium
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Känslighet: 102 dB
• Högtalardiameter: 8 mm
• Typ: Dynamisk
• Högtalarspole: CCAW
•
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