
 

 

Philips
In-ear-hovedtelefoner

Hvid

SHE4507
Pudekomfort

Ekstra komfort: udviklet til iPod-betjening
Gummiørestykker lavet af silikone med luftpudeøretelefoner passer komfortabelt ind i 
dine ører. Ørestykkehovedtelefoner af høj kvalitet med tung bas leveres med 
lydstyrkeregulering på ledningen og bæretaske til beskyttelse af øretelefonerne.

Altid klar
• Betjen din iPod med fingerspidserne
• Det holdbare Flexi-Grip giver en stærk, fleksibel forbindelse

Udviklet til at passe til dig og din livsstil
• Luftpuder giver perfekt komfort
• 13,5 mm ørekapsel optimerer bærekomforten
• Komforten er forbedret til lang tids brug.

Musik til dine ører
• De to porte afbalancerer de høje toner og bassen
• 24-karat forgyldt stik sikrer en ultrapålidelig tilslutning.



 Betjen iPod
Med in-line-kontrollen kan du nemt justere 
lydstyrken op/ned, springe til forrige/næste nummer, 
spole frem/tilbage, afspille og sætte musikken på 
pause på din iPod. Den muliggør betjening med én 
hånd og garanterer en unik brugeroplevelse.

Flexi-Grip-design
En blød, fleksibel del beskytter kabelforbindelsen 
mod beskadigelse, der ellers kunne opstå ved 
gentagen bukning.

Luftpuder
Luft mellem ørekapslen og puden giver en blød 
fornemmelse som en hovedpude og reducerer 
trykket mod dine ører.

13,5 mm ørekapsel
Lille nok til optimal bærekomfort og stor nok til at 
levere uforvrænget lyd. Perfekt størrelse til en 
fremragende lyd.

Komfortabel at bære
Disse øretelefoner er designet med udgangspunkt i 
ørets facon, så du får ekstra komfort og større 
nydelse i længere lytteperioder.

To porte
Specialdesignede porte, der kanaliserer luften og 
afbalancerer de høje toner og bassen, så man får en 
mere afrundet lytteoplevelse.

24-karat forgyldt stik
Du kan være sikker på, at den kostbare 
guldbelægning på stikket vil give dig en mere pålidelig 
tilslutning, så du får en bedre lydkvalitet.
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Lyd
• Akustisk konstruktion: Åben
• Frekvenskurve: 12 - 23.500 Hz
• Magnet: Neodym
• Stemmerør: CCAW
• Impedans: 16 ohm
• Max. belastning: 50 mW
• Følsomhed: 105 dB
• Højttalerdiameter: 13,5 mm
• Type: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: To i parallel, symmetrisk
• Kabellængde: 1,2 m
• Stik: 3,5 mm stereo
• Stik-finish: 24 karat forgyldt
• Kabeltype: OFC

Komfort
• Lydstyrke

Indvendig emballage
• EAN: 87 12581 55756 0
• Bruttovægt: 0,277 kg
• Indvendig emballage (L x B x H): 

18,5 x 10,5 x 10,4 cm

• Nettovægt: 0,135 kg
• Antal forbrugeremballager: 3
• Taravægt: 0,142 kg

Yderemballage
• EAN: 87 12581 55752 2
• Bruttovægt: 2,563 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 39,2 x 23,2 x 25 cm
• Nettovægt: 1,08 kg
• Antal forbrugeremballager: 24
• Taravægt: 1,483 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 17,5 x 3 cm
• EAN: 69 23410 70482 2
• Bruttovægt: 0,074 kg
• Nettovægt: 0,045 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister
• Taravægt: 0,029 kg
• Type af hyldeplacering: Begge

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 6,5 x 6,5 x 5 cm
• Vægt: 0,045 kg
•
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