
 

 

Philips
Øretelefoner med 
mikrofon

Blå

SHE3805BL
Ekstra bas

Kompakt headset med oval lydslange
Den lille og farverige SHE3805 er en sværvægter med dens effektive højttalere, der leverer 
ultradynamisk bas. Bløde ørepuder med ovale slangeindsatser sikrer en ergonomisk pasform, 
mens den indbyggede mikrofon nemt lader dig skifte mellem musik og opkald.

Nyd kvalitetslyden
• Effektive 8,6 mm drivere, der leverer en klar, præcis lyd
• Lukket øredesign, der giver forbedret bas og støjisolering

Bærekomfort
• Ergonomisk, oval lydslange, der giver en behagelig pasform
• Vælg mellem 3 sæt ørepropper for den perfekte pasform til dig

Praktisk design
• En forstærket kabelaflastning øger holdbarheden og tilslutningsevnen

Hold forbindelsen til din musik og dine venner
• En indbygget mikrofon bevirker, at du kan skifte fra musik til telefonopkald



 Indbygget mikrofon

Med den indbyggede mikrofon kan du nemt skifte fra 
at lytte til musik og tage telefonopkald, så du altid har 
forbindelse til det, der betyder mest for dig.

Vælg mellem 3 sæt ørepropper

Ørepropper fås i 3 størrelser – små, mellem og store 
– med en brugertilpasset og perfekt pasform.

Effektive 8,6mm drivere

Små og effektive 8,6 mm højttalerdrivere, der leverer 
klar lyd, så du opnår en forbedret musikoplevelse på 
farten.

Ergonomisk, oval lydslange
Lydslangens ovale form er skabt på baggrund af 
omfattende forskning i det menneskelige øre. Den 
ergonomiske form, der er designet til at passe 
komfortabelt ind i ethvert øre, sikrer optimal 
pasform og komfort og giver en total 
musikoplevelse.

Støjisolerende ørepropper

Ekstremt lille øredesign, der sikrer en perfekt og 
behagelig pasform, og som lukker af for omgivende 
støj, mens dens lukkede struktur giver forbedret 
baslyd.

Forstærket kabelaflastning
Med henblik på at forlænge hovedtelefonernes 
levetid beskytter en blød gummibelægning mellem 
dem og kablet tilslutningen imod gentaget bøjning.
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Specifikationer
Lyd
• Membran: PET
• Frekvenskurve: 10–22.000 Hz
• Magnet: Neodym
• Stemmerør: CCAW
• Følsomhed: 107 dB
• Højttalerdiameter: 8,6 mm
• Max. belastning: 20 mW
• Impedans: 16 ohm
• Akustisk konstruktion: Semi-lukket

Design
• Farve: Blå

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: symmetrisk
• Kabellængde: 1,2 m
• Stik: 3,5 mm
• Stik-finish: nikkelbelagt

Emballagens mål
• Emballagetype: Blister
• Type af hyldeplacering: Begge
• EAN: 69 23410 72530 8
• Mål på emballage (B x H x D): 5 x 17,2 x 3 cm
• Bruttovægt: 0,035 kg
• Nettovægt: 0,013 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Taravægt: 0,022 kg

Indvendig emballage
• Bruttovægt: 0,142 kg
• GTIN: 2 69 23410 72530 2
• Indvendig emballage (L x B x H): 

18,2 x 9,8 x 6,4 cm
• Nettovægt: 0,039 kg
• Antal forbrugeremballager: 3
• Taravægt: 0,103 kg

Yderemballage
• Bruttovægt: 1,32 kg
• GTIN: 1 69 23410 72530 5
• Ydre indpakning (L x B x H): 37,4 x 20,6 x 14 cm
• Nettovægt: 0,312 kg
• Antal forbrugeremballager: 24
• Taravægt: 1,008 kg

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 2 x 2 x 1,2 cm
• Vægt: 0,0115 kg
•
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