
 

 

Philips
Hörlurar med mikrofon

8,6 mm-högtalarelement, sluten 

baksida

In-ear

SHE3855GD
Ljusa toner, mäktig bas

Vaakuumetaliserad matt yta av hög kvalitet
Snygga Philips Chromz in-ear-hörlurar ger mäktig bas, komfort och snyggt utseende. Flera 
vakuummetaliserade, matta färgbeläggningsalternativ som matchar iPhone 6S.

Frossa i kvalitetsljud
• Kraftfulla element återger klart ljud med stor bas
• Perfekt passform i örat blockerar störande ljud utifrån

Varaktig komfort
• Det ovala ljudröret ger ergonomisk och bekväm passform
• Vakuummetaliserad och snygg matt beläggning ger extra skydd
• Tre utbytbara mjuka gummiöronsnäckor för optimal passform

Ökad hållbarhet
• Förstärkt kabelavlastning för att den ska hålla längre och få bättre anslutning
• Inbyggd mikrofon kopplar dig från musik till telefonsamtal



 Öronsnäckor i 3 storlekar

Öronsnäckorna levereras i 3 olika storlekar – liten, 
medel och stor – för en personlig och perfekt 
passform.

Inbyggd mikrofon

Med den inbyggda mikrofonen kan du enkelt byta 
från att lyssna på musik till att ta emot telefonsamtal 
så att du alltid är ansluten.

Metaliserad matt beläggning

En högkvalitativ vakuummetaliserad matt beläggning 
erbjuder extra ytskydd och matchar iPhone 6S 
perfekt.

Ovalt ljudrör

Ett ovalt ljudrör är ergonomiskt, bekvämt och passar 
perfekt i örat.

Passar perfekt i örat

De extra små öronsnäckorna passar perfekt i örat, 
vilket förseglar örat och stänger ute störande ljud 
utifrån.

Kraftfulla element

Philips Chromz in-ear-hörlurar har kraftfulla 
högtalare i en kompakt design för att garantera en 
perfekt passform med klart ljud och stor bas.

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
Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 5 x 17,2 x 3 cm
• Nettovikt: 0,013 kg
• Bruttovikt: 0,037 kg
• Taravikt: 0,024 kg
• EAN: 69 25970 70934 7
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister
• Typ av hyllplacering: Båda

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 38 x 21 x 15 cm
• Nettovikt: 0,312 kg
• Bruttovikt: 1.371 kg
• Taravikt: 1,059 kg
• GTIN: 1 69 25970 70934 4
• Antal konsumentförpackningar: 24

Inre kartong
• Inre kartong (L x B x H): 17,9 x 9,5 x 6 cm
• Nettovikt: 0,039 kg
• Bruttovikt: 0,138 kg
• Taravikt: 0,099 kg
• GTIN: 2 69 25970 70934 1
• Antal konsumentförpackningar: 3

Tillbehör
• Öronsnäckor: Tre olika storlekar: S, M, L

Design
• Färg: Guld

Ljud
• Membran: PET
• Frekvensåtergivning: 12–22 000 Hz
• Högtalarspole: CCAW
• Känslighet: 107 dB
• Högtalardiameter: 8,6 mm
• Maximal ineffekt: 20 mW
• Impedans: 28 ohm
• Akustiskt system: Stängd

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