
 

 

Philips
In-Ear-headset

Blå

SHE3595BL
Dynamisk bas

Spela musik och prata
Hörlurar med liten in-ear-design och mjuka skydd som ger kompakt och bekväm 
passform. Små och effektiva högtalare ger dynamisk bas och klart ljud. Inbyggd mikrofon 
och svarsknapp för enkla samtal.

Utformad för dig
• Inbyggd mikrofon och samtalsknapp

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

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

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



 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.

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.

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.
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Ljud
• Akustiskt system: Stängd
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: Koppar
• Membran: Mylar-kon
• Impedans: 16 ohm
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Känslighet: 103 dB
• Högtalardiameter: 9 mm
• Typ: Dynamisk
• Frekvensåtergivning: 12–23 500 Hz

Anslutningar
• Kabelanslutning: Två parallella, symmetriska
• Kabellängd: 1,2 m
• Kabeltyp: Koppar
• Anslutningens legering: Krompläterad
• Mikrofon: Inbyggd mikrofon

Förpackningens mått
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

9,5 x 17 x 2,5 cm
• EAN: 69 23410 71535 4
• Bruttovikt: 0,04 kg
• Nettovikt: 0,01263 kg
• Taravikt: 0,02737 kg
• Förpackningens mått (B x H x D): 

3,7 x 6,7 x 1,0 tum
• Bruttovikt: 0,088 lb
• Nettovikt: 0,028 lb
• Taravikt: 0,060 lb

• Förpackningstyp: Blister
• Typ av hyllplacering: Båda

Yttre kartong
• Bruttovikt: 1,55 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 35,4 x 19,2 x 23,2 cm
• Nettovikt: 0,30312 kg
• Antal konsumentförpackningar: 24
• Taravikt: 1,24688 kg
• Bruttovikt: 3,417 lb
• GTIN: 1 69 23410 71535 1
• Yttre kartong (L x B x H): 13,9 x 7,6 x 9,1 tum
• Nettovikt: 0,668 lb
• Taravikt: 2,749 lb

Inre kartong
• Bruttovikt: 0,165 kg
• Inre kartong (L x B x H): 18,2 x 8,6 x 11 cm
• Nettovikt: 0,03789 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 0,12711 kg
• Bruttovikt: 0,364 lb
• GTIN: 2 69 23410 71535 8
• Inre kartong (L x B x H): 7,2 x 3,4 x 4,3 tum
• Nettovikt: 0,084 lb
• Taravikt: 0,280 lb

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 0,8 x 0,6 x 0,5 tum
• Produktens mått (B x H x D): 2 x 1,4 x 1,15 cm
• Vikt: 0,0105 kg
• Vikt: 0,023 lb
•
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