
 

 

Philips
Øretelefoner

Hvid

SHE3595WT
Dynamisk basgengivelse

Afspil musik og tale
Øretelefonerne med det ultralille in-ear-design med bløde puder giver komfort og en 
kompakt pasform. Med små, effektive højttalere for dynamisk bas og klar lyd. Følsomme 
mikrofoner og nem betjening til samtaler på din mobiltelefon.

Designet til dig
• Integreret mikrofon og opkaldsknap

Brug dem i længere tid
• 3 udskiftelige ørepuder lavet af gummi
• Ultrakompakte, der passer perfekt i øret

Altid klar
• Et 1,2 m langt kabel, der er ideelt til udendørs brug.
• Gummibelagt kabelaflastning, der forlænger holdbarheden

Nyd kvalitetslyden
• Perfekt in-ear forsegling blokerer for støj udefra
• Små, effektive højttalere gengiver præcis lyd med bas



 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.

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

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?

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.

Små, effektive højttalere

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

Ultrakompakte øretelefoner

Ultrakompakt, let design, der passer til mindre ører, 
og som er velegnet til længere tids lytning.
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Lyd
• Akustisk konstruktion: Lukket
• Magnet: Neodym
• Stemmerør: Kobber
• Membran: Mylar Dome
• Impedans: 16 ohm
• Max. belastning: 50 mW
• Følsomhed: 103 dB
• Højttalerdiameter: 10 mm
• Type: Dynamisk
• Frekvenskurve: 12 - 23.500 Hz

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

Emballagens mål
• Antal medfølgende produkter: 1
• Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 17 x 2,5 cm
• EAN: 69 23410 71534 7
• Bruttovægt: 0,04 kg
• Nettovægt: 0,01263 kg
• Taravægt: 0,02737 kg
• Emballagetype: Blister
• Mål på emballage (B x H x D): 

3,7 x 6,7 x 1,0 tommer
• Bruttovægt: 0,088 lb
• Nettovægt: 0,028 lb
• Taravægt: 0,060 lb
• Type af hyldeplacering: Begge

Yderemballage
• Bruttovægt: 1,55 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 35,4 x 19,2 x 23,2 cm
• Nettovægt: 0,30312 kg
• Antal forbrugeremballager: 24
• Taravægt: 1,24688 kg
• Bruttovægt: 3,417 lb
• GTIN: 1 69 23410 71534 4
• Ydre indpakning (L x B x H): 

13,9 x 7,6 x 9,1 tommer
• Nettovægt: 0,668 lb
• Taravægt: 2,749 lb

Indvendig emballage
• Bruttovægt: 0,165 kg
• Indvendig emballage (L x B x H): 

18,2 x 8,6 x 11 cm
• Nettovægt: 0,03789 kg
• Antal forbrugeremballager: 3
• Taravægt: 0,12711 kg
• Bruttovægt: 0,364 lb
• GTIN: 2 69 23410 71534 1
• Indvendig emballage (L x B x H): 

7,2 x 3,4 x 4,3 tommer
• Nettovægt: 0,084 lb
• Taravægt: 0,280 lb

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 

0,8 x 0,6 x 0,5 tommer
• Mål på produkt (B x H x D): 2 x 1,4 x 1,15 cm
• Vægt: 0,0105 kg
• Vægt: 0,023 lb
•
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