
 

Philips
In-Ear-hörlurar

SHE3620
Roliga Bubbles!

Musik att dela med sig av
Philips Bubbles-hörlurar är den perfekta utgångspunkten för massor av nöje och färger 
med din musik. Vad kan vara bättre än att lyssna på musik i farten och låta en vän lyssna 
på samma musik från en och samma MP3-spelare?

Musik för dina öron
• Neodymium-högtalarelementen ger rent, balanserat ljud
• Baskanalerna släpper in luftrörelser för ett bättre ljud

Gjord för att passa dig och ditt sätt att leva
• Supermjuka gummikåpor som ger sensationell komfort
• Mjuka och lätta material ger komfort
• Tålig Flexi-Grip ger en stark och flexibel anslutning

Alltid redo
• Miniremshållare som samlar upp överskottsrem

Utformad för dig
• i-Phone-kompatibel design för uppspelning av musik på din i-Phone
• Med musikdelningsadaptern kan du dela med dig av din musik
• Levande färger gör hörlurarna trendiga
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Ljud
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: Koppar
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 16 - 22 000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Maximal ineffekt: 100 mW
• Känslighet: 108 dB
• Högtalardiameter: 13,5 mm
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Kabelanslutning: Två parallella, symmetriska
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 mm stereo
• Anslutningens legering: Krompläterad

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

10,21 x 12,73 x 3,82 cm
• Nettovikt: 0,0216 kg
• Bruttovikt: 0,043 kg
• Taravikt: 0,0214 kg

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 55,3 x 28,7 x 60,5 cm
• Nettovikt: 2,0736 kg
• Bruttovikt: 7,7774 kg
• Taravikt: 5,7038 kg

Inre kartong
• Inre kartong (L x B x H): 27,2 x 13,2 x 14,2 cm
• Nettovikt: 0,1296 kg
• Bruttovikt: 0,4203 kg
• Taravikt: 0,2907 kg
•
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