
 

 

Philips
Øretelefoner

SHE3600
Enkel bruk

Nakkestropp for best mulig komfort
Hodetelefoner med nakkestropp med praktisk mekanisme for hurtig frigjøring. 
Høyttalerne på 15 mm og myke øreputer sikrer enkel, komfortabel langtidsbruk, mens 
den kjempemyke nakkestroppen passer ideelt til å bære alle kompakte lydspillere.

Juster dem slik du vil
• Nakkestropp for hurtig frigjøring for enkel frakobling
• Enkel klemme for å vri og løse ut for rask frigjøring av spilleren
• Med de glidende låsene holdes ledningene på plass

Gled deg over kvalitetslyd
• Akustiske kanaler for velbalansert, realistisk lyd
• Neodymmagnet for bedre bassytelse og følsomhet

Bruk dem lenger
• Kjempemykt stroppemateriale for ekstra komfort
• En 15 mm høyttalerdriver som optimaliserer brukskomforten
• Holdbare Flexi-Grip for sterk og fleksibel tilkobling



 Nakkestropp for hurtig frigjøring
Nakkestroppen for hurtig frigjøring har en 
sikkerhetsmekanisme som automatisk kobler seg fra 
når du drar hardt i MP3-spilleren. Dette er praktisk 
når du skal fjerne nakkestroppen.

Enkel klemme for å vri og løse ut
Den enkle klemmen for å vri og løse ut er en enkel 
og rask måte å koble MP3-spilleren til og fra 
nakkestroppen på. Bare vri på klemmen, og MP3-
spilleren frigjøres.

Glidende låser
De glidende låsene holder ledningene sammen og på 
plass, sikkert og uten rot. Den glidende låsen i 
midten kan justere størrelsen på nakkestroppen for 
bedre og sikrere tilpasning.

Akustiske kanaler
Ved hjelp av akustiske kanaler flyter luften gjennom 
ørehøytt. Dette balanserer høye toner og bass og gir 
en bedre og mer realistisk lydopplevelse.

Neodymmagnet
Neodym er det beste materialet for å skape et sterkt 
magnetfelt som gir større følsomhet i en talespole, 
bedre bassgjengivelse og generelt bedre lydkvalitet.

Kjempemykt stroppemateriale
Den myke stroppen er laget av slitesterk bomull, 
som er myk mot huden. Dette gjør at den er ekstra 
behagelig å bruke.

15 mm høyttalerdriver
Liten nok for optimal brukskomfort og stor nok til å 
gi klar, forvrengningsfri lyd. Denne 15 mm 
høyttalerdriveren har ideell størrelse for en god 
lydopplevelse.

Flexi-Grip-design
En myk og fleksibel del beskytter ledningstilkoblingen 
mot skade som ellers kunne oppstått på grunn av 
stadig bøying.
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Lyd
• Akustisk system: åpen
• Magnettype: Neodym
• Membran: Mylar-dome
• Talespole: kobber
• Frekvensområde: 12–22 000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Maksimal inngangseffekt: 50 mW
• Følsomhet: 106 dB
• Høyttalerdiameter: 15 mm
• Type: Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter
• Kabeltilkobling: to-parallell, symmetrisk
• Kabellengde: 0,3 m
• Kontakt: 3,5 mm
• Kontaktoverflate: gullbelagt
• Kabeltype: kobber

Mål, emballasje
• EAN: 87 10895 91347 8
• Antallet produkter som følger med: 1

• Emballasjetype: Blister
• Emballasjemål (B x H x D): 10 x 22 x 3 cm
• Bruttovekt: 0,064 kg
• Nettovekt: 0,017 kg
• Taravekt: 0,047 kg

Ytre eske
• EAN: 87 10895 91349 2
• Antall emballasjer: 96
• Bruttovekt: 9,46 kg
• Yttereske (L x B x H): 47,7 x 39,8 x 48 cm
• Nettovekt: 1,632 kg
• Taravekt: 7,828 kg

Innereske
• EAN: 87 10895 91348 5
• Antall emballasjer: 6
• Bruttovekt: 0,542 kg
• Innereske (L x B x H): 23,3 x 18,5 x 11,3 cm
• Nettovekt: 0,384 kg
• Taravekt: 0,158 kg
•
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