
 

 

Philips
In-Ear-hörlurar

SHE4505
Kuddkomfort

Komfort plus: gjorda för styrning av iPod
Luftfyllda öronsnäckor av silikon som passar bekvämt i öronen. Högkvalitativa hörlurar i 
öronsnäcksmodell med tung bas levereras med volymkontroll i sladden och bärväska för 
hörlursskydd.

Alltid redo
• Styr din iPod direkt
• Tålig Flexi-Grip ger en stark och flexibel anslutning

Gjord för att passa dig och ditt sätt att leva
• Luftfyllda öronsnäckor för suverän kuddkomfort
• Med ett 13,5 mm högtalarelement optimeras bärkomforten
• Högre komfort när du lyssnar länge

Musik för dina öron
• Dubbla kanaler ger balans mellan höga toner och bas
• 24 k guldpläterad kontakt ger fullständigt stabila anslutningar



 Styra iPod
Med den inbyggda kontrollen kan du enkelt reglera 
volym, hoppa till föregående/nästa spår, snabbspola 
framåt/bakåt, spela upp låtar och pausa 
uppspelningen på din iPod. Du kan hantera den med 
en hand, vilket ger en unik användarupplevelse.

Flexi-Grip-design
En mjuk och flexibel anordning skyddar 
kabelanslutningen från skador som annars kan uppstå 
vid upprepad böjning.

Luftfyllda öronsnäckor
Luft mellan snäckan och drivelementet ger en skön 
kuddkänsla eftersom det minskar trycket på öronen.

13,5 mm högtalarelement
Tillräckligt liten för optimal bärkomfort och 
tillräckligt stor för att ge ett störningsfritt ljud – en 
perfekt storlek för en skön ljudupplevelse.

Bekväm att bära
Dessa hörlurar är utformade efter örat för att ge 
högre komfort när du lyssnar längre stunder i sträck.

Dubbla kanaler
Särskilt utformade ventilationskanaler som 
balanserar höga toner och bas för en mer harmonisk 
ljudupplevelse.

24 k guldpläterad kontakt
Det ädla guldskiktet på kontakten ger en stabilare 
anslutning och därmed en högre ljudkvalitet.
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Ljud
• Akustiskt system: öppna
• Frekvensåtergivning: 12–23 500 Hz
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: CCAW
• Impedans: 16 ohm
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Känslighet: 105 dB
• Högtalardiameter: 13,5 mm
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Kabelanslutning: två parallella, symmetriska
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 mm
• Anslutningens legering: guldpläterad
• Kabeltyp: OFC

Bekvämlighet
• Volymkontroll

Inre kartong
• EAN: 87 12581 50049 8

• Bruttovikt: 0,448 kg
• Inre kartong (L x B x H): 20 x 18,5 x 11 cm
• Nettovikt: 0,096 kg
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Taravikt: 0,352 kg

Yttre kartong
• EAN: 87 12581 50050 4
• Bruttovikt: 8,313 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 43 x 40 x 50 cm
• Nettovikt: 1,536 kg
• Antal konsumentförpackningar: 96
• Taravikt: 6,777 kg

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

9,5 x 17,2 x 3 cm
• EAN: 87 12581 50048 1
• Bruttovikt: 0,058 kg
• Nettovikt: 0,016 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister
• Taravikt: 0,042 kg
•
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