
 

 

Philips
In-Ear-hörlurar

SHE3600
Enkel att bära

Halsremsmodell för maximal bekvämlighet
Hörlurar med halsrem med bekväm och snabb frigöringsmekanism. 15 mm högtalarna och de 
mjuka öronkuddarna garanterar enkel och bekväm användning under långa perioder, medan 
den supermjuka halsremmen är perfekt till att bära alla kompakta ljudspelare.

Justera dem som du önskar
• Halsrem med snabb frigöring för enkel borttagning
• Enkel vrid och släpp-klämma för snabb borttagning av spelaren
• Skjutlåset håller ordning på kablarna

Njut av kvalitetsljud
• Akustiska kanaler för ett välbalanserat och realistiskt ljud
• Neodymiummagneter förbättrar basprestanda och känslighet

Använd dem längre
• Supermjuk halsrem för extra komfort
• 15 mm högtalardrivenhet som optimerar bärkomforten
• Tålig Flexi-Grip ger en stark och flexibel anslutning



 Halsrem med snabb frigöring
Halsremmen med snabb frigöring innefattar en 
säkerhetsmekanism som automatiskt frånkopplas 
när du drar kraftigt i MP3-spelaren. På så sätt blir det 
också enkelt att ta bort halsremmen.

Enkel vrid och släpp-klämma
Med den lättanvända vrid och släpp-klämman kan du 
enkelt och snabbt ansluta eller koppla från MP3-
spelaren från halsremmen. Vrid bara på klämman så 
frigörs MP3-spelaren.

Skjutlås
Du håller kablarna säkra, trasselfria och iordning 
genom att hålla ihop dem med ett skjutlås. Med 
skjutlåset i mitten kan du justera halsremmens 
storlek för en säkrare passform.

Akustiska kanaler
Med akustiska kanaler kan luft flöda genom 
hörlurarna, vilket bidrar till att balansera de höga 
tonerna och basen. Det skapar en mer harmonisk 
och realistisk ljudupplevelse.

Neodymiummagneter
Neodynium är det bästa materialet för att skapa ett 
starkt magnetfält som ökar högtalarspolens 
känslighet, basrespons och ljudkvalitet.

Supermjuk halsrem
Den supermjuka remmen är tillverkad av tålig 
bomull, som känns mjuk mot huden. Tack vare det 
blir det extra skönt att bära remmen.

15 mm högtalardrivenhet
Denna 15 mm högtalardrivenhet är liten nog att ge 
perfekt passform och stor nog att ge ett skarpt ljud 
utan störningar. Idealisk storlek för en skön 
lyssnarupplevelse.

Flexi-Grip-design
En mjuk och flexibel anordning skyddar 
kabelanslutningen från skador som annars kan uppstå 
vid upprepad böjning.
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Ljud
• Akustiskt system: öppna
• Membran: Mylar-kon
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: koppar
• Frekvensåtergivning: 12 - 22 000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Känslighet: 106 dB
• Högtalardiameter: 15 mm
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Kabelanslutning: två parallella, symmetriska
• Kabellängd: 0,3 m
• Anslutning: 3,5 mm
• Anslutningens legering: guldpläterad
• Kabeltyp: koppar

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

9,5 x 17 x 2,5 cm

• Bruttovikt: 0,048 kg
• Nettovikt: 0,017 kg
• Taravikt: 0,031 kg
• EAN: 87 12581 52972 7
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister

Yttre kartong
• EAN: 87 12581 52975 8
• Bruttovikt: 2,206 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 38 x 19,4 x 23,7 cm
• Nettovikt: 0,408 kg
• Antal konsumentförpackningar: 24
• Taravikt: 1,798 kg

Inre kartong
• EAN: 87 12581 52974 1
• Bruttovikt: 0,228 kg
• Inre kartong (L x B x H): 17,9 x 8,9 x 10,6 cm
• Nettovikt: 0,051 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 0,177 kg
•
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