
 

 

Philips
Hörlurar med mikrofon

12,2 mm-högtalarelement/sluten 

baksida

In-ear

SHE4305WT
Feel it. BASS+

Upplev storslaget ljud från ett litet, robust paket. Med högtalarelement som är 
specialjusterade för fyllig bas, ger Philips BASS+-hörlurarna utmärkt ljudisolering och stabil 
användning så att du får ut det mesta möjliga av tonerna.

Pure Bass
• Stark och kraftfull bas som du verkligen känner
• Kraftfulla 12,2 mm högtalarelement
• Utmärkt ljudisolering

Bekväm passform
• Tunn och stabil passform i örat
• Ergonomisk design för maximal komfort

Bekvämlighet
• Fjärrkontroll för handsfree-samtal och musik



 12,2 mm högtalarelement

Det här är stark och kraftfull bas som gör att du 
verkligen känner rytmen. Kraftfulla 12,2 mm 
högtalarelement levererar en dunkande bas i ett 
snyggt och kompakt paket.

Ergonomisk design

Ergonomiskt utformade med ovala, vinklade rör för 
en behaglig och naturlig passform så att du kan lyssna 
i timmar i total komfort.

Handsfree-samtal

På den lättanvända fjärrkontrollen kan du spela upp 
eller pausa låtar och besvara samtal med en enkel 
knapptryckning.

Tunn passform i örat

Hörlurarna med tunn in-ear-design som ligger 
perfekt i öronen sitter säkert och ramlar inte ut.

Ljudisolering

De här in-ear-hörlurarna är designade för optimal 
passiv brusreducering och ser till att du aldrig missar 
ett beat.

Stark och kraftfull bas

Det här är en stark och kraftfull bas som gör att du 
verkligen känner rytmen. Låt dig inte luras av den 
läckra designen – specialjusterade högtalarelement 
och baskanaler producerar ultralåga slutfrekvenser 
för att skapa en unik Bass+-ljudsignatur.
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Specifikationer
Design
• Färg: Vit

Ljud
• Akustiskt system: Stängd
• Membran: PET
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: CCAW
• Känslighet: 107 dB
• Högtalardiameter: 12,2 mm
• Maximal ineffekt: 30 mW
• Impedans: 32 ohm
• Frekvensåtergivning: 9–23 000 Hz

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

Inre kartong
• Bruttovikt: 0,182 kg
• GTIN: 2 69 51613 99151 4
• Inre kartong (L x B x H): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Nettovikt: 0,039 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 0,143 kg

Yttre kartong
• Bruttovikt: 1,76 kg
• GTIN: 1 69 51613 99151 7
• Yttre kartong (L x B x H): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Nettovikt: 0,312 kg
• Antal konsumentförpackningar: 24
• Taravikt: 1,448 kg

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

9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• EAN: 69 51613 99151 0
• Bruttovikt: 0,0496 kg
• Nettovikt: 0,013 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister
• Taravikt: 0,0366 kg
• Typ av hyllplacering: Båda

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 3 x 8 x 2,8 cm
• Vikt: 0,0117 kg

UPC
• UPC: 8 89446 00845 6
•
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