
 

 

Philips
In-ear-hovedtelefon

SHE3682
Musikfarver

Med gennemsigtigt kabinet, der giver en farveblanding i in-ear-hovedtelefoner. 
Ergonomisk design passer til øret, så du opnår den bedste pasform. Små, effektive 
højttalere giver præcis lyd og ekstra basydelse. Fantastisk til flere timers behagelig lytning.

Nyd kvalitetslyden
• Små, effektive højttalere gengiver præcis lyd med bas
• Lukket design udelukker lyd udefra

Brug dem i længere tid
• Ultrakompakte, der passer perfekt i øret
• Behagelige hybridøretelefoner, der giver fortrinlig komfort
• 3 udskiftelige høretelefoner lavet af gummi

Altid klar
• Et 1,2 m langt kabel, der er ideel til udendørs brug.
• Gummibelagt kabelaflastning, der forlænger holdbarheden
• Kabelskyder, der holder styr på kablet



 1,2 meter 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 3 udskiftelige høretelefoner fra størrelse lille 
til stor, så mon der ikke er en størrelse, der passer 
helt perfekt til dine ører?

Behagelige hybridøretelefoner
Med bløde inderlag og blødere yderlag er disse 
øretelefoner mere behagelige at bære under længere 
tids lyttenydelse.

Kabelskyder
En kabelskyder i miniformat lader dig justere kablet 
og holder orden på kablet, når du går omkring med 
enheden. Før kabelskyderen op mod øretelefonerne 
– så undgår du kabelrod efter opbevaring.

Gummibelagt kabelaflastning
Med henblik på at forlænge produktets levetid 
beskytter blødt gummi mellem hovedtelefonerne og 
kablet kabeltilslutningen imod gentaget bøjning.

Små, effektive højttalere
Små, effektive højttalere til in-ear-hovedtelefoner 
sikrer nøjagtig pasform og leverer præcis lyd med 
kraftfuld bas. Ideelle til lyttenydelse.

Ultrakompakte in-ear
Ultrakompakt, let in-ear-design, der passer til 
mindre ører, og som er velegnet til længere tids 
lytning.

Lukket design
Lyde udefra bliver effektivt lukket ude, mens lyden i 
hovedtelefonerne holdes i et forseglet kommer, der 
sikrer perfekt lydgengivelse. Det gør 
hovedtelefonerne perfekte til overvågning af 
livemusik eller studieoptagelser.
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Indvendig emballage
• EAN: 87 12581 53019 8
• Bruttovægt: 0,3324 kg
• Indvendig emballage (L x B x H): 

30,8 x 11,5 x 6,5 cm
• Nettovægt: 0,0636 kg
• Antal forbrugeremballager: 6
• Taravægt: 0,2688 kg

Yderemballage
• EAN: 87 12581 53022 8
• Bruttovægt: 1,74 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 33 x 24,4 x 15,1 cm
• Nettovægt: 0,2544 kg
• Antal forbrugeremballager: 24
• Taravægt: 1,4856 kg

Emballagens mål
• EAN: 87 12581 52378 7

• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister
• Mål på emballage (B x H x D): 5,2 x 17 x 3,5 cm
• Bruttovægt: 0,042 kg
• Nettovægt: 0,0106 kg
• Taravægt: 0,0314 kg

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

Lyd
• Frekvenskurve: 10-23.500 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Max. belastning: 50 mW
• Følsomhed: 102 dB
• Type: Dynamisk
•
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