
 

 

Philips
In-ear-hörlurar med 
mikrofon

Blå

SHE3905BL
Fyllig bas

Musik och samtal låter bättre med det ovala ljudröret
Få musik och samtal i högkvalitativt ljud. Med de ovala rören följer öronsnäckor i 3 olika storlekar 
för optimal passform och djup bas. Höljena har en vakuummetallisering och en smidig, snygg 
design. Den inbyggda mikrofonen och det inbygga reglaget gör det lätt att ringa handsfree-samtal.

Högkvalitativt ljud
• Kompakta effektiva högtalare för kraftfullt ljud och fyllig bas
• Det ovala rörinlägget tar bort brus och ger en djup bas

Ökad hållbarhet
• Strukturerad dragavlastning för hållbarhet och säkert grepp

Gläds åt musiken utan att missa ett samtal
• Inbyggd mikrofon och kontroll för enkel växling mellan musik och samtal.

Varaktig komfort
• Mjuka silikonöronsnäckor i 3 storlekar för bekväm perfekt passform.
• De ergonomiska ovala ljudrören ger optimal passform och komfort



 Öronsnäckor i 3 storlekar

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

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.

Kompakta effektiva högtalare

Kompakta effektiva högtalare ger en exakt passform 
och återger ljudet tydligt med fyllig bas – perfekt för 
en skön ljudupplevelse.

Ergonomiska ovala ljudrör
De ergonomiska ovala ljudrören ger optimal 
passform och komfort

Oval rörinläggsdesign
Det ovala rörinlägget tar bort brus och ger en djup 
bas

Strukturerad dragavlastning
Strukturerad dragavlastning ger en säker men ändå 
flexibel anslutning mellan kabeln och kontakten.
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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

Design
• Färg: Blå

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

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 1,3 x 2,1 x 1,3 cm
• Vikt: 0,012 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

5 x 17,5 x 3,2 cm
• Nettovikt: 0,012 kg
• Bruttovikt: 0,0355 kg
• Taravikt: 0,0235 kg
• EAN: 69 23410 72923 8
• Typ av hyllplacering: Dummy
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Dummy

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 38 x 21 x 15 cm
• Nettovikt: 0,288 kg
• Bruttovikt: 1,296 kg
• Taravikt: 1,008 kg
• GTIN: 1 69 23410 72923 5
• Antal konsumentförpackningar: 24

Inre kartong
• Inre kartong (L x B x H): 17,9 x 9,5 x 6 cm
• Nettovikt: 0,036 kg
• Bruttovikt: 0,132 kg
• Taravikt: 0,096 kg
• GTIN: 2 69 23410 72923 2
• Antal konsumentförpackningar: 3
•
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