
 

 

Philips
In-ear-hörlurar med 
mikrofon

Rosa

SHE3805PK
Extra bas

Kompakt headset med ovalt ljudrör
Den lilla, färgglada SHE3805 rymmer mycket kraft med sina effektiva högtalare som ger 
ultradynamisk bas. Mjuka öronsnäckor med ovalt rör som tillbehör ger en ergonomisk passform 
medan den inbyggda mikrofonen gör att du enkelt kan växla mellan musik och samtal.

Njut av kvalitetsljud
• Effektiva 8,6 mm högtalarelement ger ett rent och exakt ljud
• Sluten in-ear-design för bättre bas och brusreducering

Bekvämt att bära
• Ergonomiska ovala ljudrör för en riktigt bekväm passform
• Välj mellan 3 par öronsnäckor så att du får den perfekta passformen för dig

Bekväm design
• Förstärkt kabelavlastning för att den ska hålla längre och få bättre anslutning

Håll koll på musiken och vännerna
• Inbyggd mikrofon kopplar dig från musik till telefonsamtal



 Inbyggd mikrofon

Den inbyggda mikrofonen gör så att du lätt kan byta 
från att lyssna på musik till att ta emot telefonsamtal. 
Du är alltså alltid uppkopplad till det som är viktigast 
för just dig.

Välj mellan 3 olika par öronsnäckor

Öronsnäckorna kommer i 3 olika storlekar – liten, 
medel och stor – för att du ska hitta just de som 
passar dig perfekt.

Effektiva 8,6 mm högtalarelement

Små och effektiva 8,6 mm högtalarelement ger ett 
klart ljud för en bättre ljudupplevelse i farten.

Ergonomiska ovala ljudrör
Ljudrörets ovala form bygger på omfattande 
forskning om människans öra. Den ergonomiska 
formen passar bekvämt i alla öron och garanterar 
optimal passform och komfort för en musikalisk 
helhetsupplevelse.

Ljudisolerande öronsnäckor

Ultraliten in-ear-design ger en bekväm och skön 
passform som stänger ute omgivande ljud, medan 
den slutna strukturen ger förbättrade basprestanda.

Förstärkt kabelavlastning
För att hörlurarna ska hålla längre skyddas 
anslutningen mellan kabel och öronsnäckor med ett 
mjukt hölje av gummi som förhindrar skada på grund 
av upprepade böjningar.
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Specifikationer
Ljud
• Membran: PET
• Frekvensåtergivning: 10–22 000 Hz
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: CCAW
• Känslighet: 107 dB
• Högtalardiameter: 8,6 mm
• Maximal ineffekt: 20 mW
• Impedans: 16 ohm
• Akustiskt system: Halvslutet

Design
• Färg: Rosa

Anslutningar
• Kabelanslutning: symmetrisk
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 mm
• Anslutningens legering: nickelpläterad

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Blister
• Typ av hyllplacering: Båda
• EAN: 69 23410 72531 5
• Förpackningens mått (B x H x D): 5 x 17,2 x 3 cm
• Bruttovikt: 0,035 kg
• Nettovikt: 0,013 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Taravikt: 0,022 kg

Inre kartong
• Bruttovikt: 0,142 kg
• GTIN: 2 69 23410 72531 9
• Inre kartong (L x B x H): 18,2 x 9,8 x 6,4 cm
• Nettovikt: 0,039 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 0,103 kg

Yttre kartong
• Bruttovikt: 1,32 kg
• GTIN: 1 69 23410 72531 2
• Yttre kartong (L x B x H): 37,4 x 20,6 x 14 cm
• Nettovikt: 0,312 kg
• Antal konsumentförpackningar: 24
• Taravikt: 1,008 kg

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 2 x 2 x 1,2 cm
• Vikt: 0,0115 kg
•
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