
 

 

Philips
Hovedtelefoner med 
mikrofon

8,6 mm drivere/lukket bagside
In-ear

SHE3855SG
Friske beats, slagkraftig bas

Mat vakuummetalliseret finish i høj kvalitet
Stilfulde Philips Chromz in-ear-hovedtelefoner giver slagkraftig bas, komfort og flot design. 
Flere matte vakuummetalliserede farvemuligheder, der matcher iPhone 6s.

Nyd kvalitetslyden
• Kraftfulde drivere gengiver en krystalklar lyd med kraftig bas
• Perfekt in-ear forsegling blokerer for støj udefra

Varig komfort
• Ovalt rør giver en god, ergonomisk pasform
• 3 udskiftelige ørepropper i gummi for at sikre en optimal pasform
• Vakuummetalliseret, elegant mat belægning giver ekstra beskyttelse

Forbedret holdbarhed
• En forstærket kabelaflastning øger holdbarheden og tilslutningsevnen
• En indbygget mikrofon skifter fra musik til telefonopkald



 Ørekapsler i 3 størrelser

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

Indbygget mikrofon

Den indbyggede mikrofon gør, at du nemt kan 
skifte fra at lytte til musik til at modtage 
telefonopkald, så du altid holder forbindelsen 
ved lige.

Metalliseret mat belægning

En vakuummetalliseret mat belægning af høj 
kvalitet giver ekstra overfladebeskyttelse og 
passer perfekt til iPhone 6s.

Ovalt lydrør

Ovalt lydrør giver en god, ergonomisk 
pasform, der passer til ørets form.

Perfekt in-ear tilpasning

Ultrasmå øretelefoner, der passer perfekt i 
øret og skaber en forsegling, der blokerer den 
omgivende støj.

Kraftfulde drivere

Philips Chromz in-ear-hovedtelefoner har 
kraftfulde højttalere i et kompakt design for at 
sikre en perfekt pasform med klar lyd med 
kraftig bas.

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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Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 5 x 17,2 x 3 cm
• Nettovægt: 0,013 kg
• Bruttovægt: 0,037 kg
• Taravægt: 0,024 kg
• EAN: 69 25970 70932 3
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister
• Type af hyldeplacering: Begge

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 38 x 21 x 15 cm
• Nettovægt: 0,312 kg
• Bruttovægt: 1,371 kg
• Taravægt: 1,059 kg
• GTIN: 1 69 25970 70932 0
• Antal forbrugeremballager: 24

Indvendig emballage
• Indvendig emballage (L x B x H): 17,9 x 9,5 x 6 cm
• Nettovægt: 0,039 kg
• Bruttovægt: 0,138 kg
• Taravægt: 0,099 kg

• GTIN: 2 69 25970 70932 7
• Antal forbrugeremballager: 3

Tilbehør
• Eartips propper: 3 størrelser: S, M, L

Design
• Farve: Sølvgrå

Lyd
• Membran: PET
• Frekvenskurve: 12–22.000 Hz
• Stemmerør: CCAW
• Følsomhed: 107 dB
• Højttalerdiameter: 8,6 mm
• Max. belastning: 20 mW
• Impedans: 28 ohm
• Akustisk konstruktion: Lukket

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