
 

 

Philips
In-Ear-hörlurar

Svart

SHE4600
Förbättrad bas

Bekväm passform med utbytbara öronsnäckor
De här hörlurarna i öronsnäcksmodell med 15 mm högtalare och baskanaler är uppskattade 
för förbättrade basprestanda. Den mjuka, luftiga och gummerade öronsnäckan gör att den 
sitter säkert och bekvämt i örat. Utbytbara öronsnäckor i tre storlekar för personlig passform.

Musik för dina öron
• 15 mm högtalardrivenhet som optimerar bärkomforten
• Baskanalerna släpper in luftrörelser för ett bättre ljud
• Neodymiummagneter förbättrar basprestanda och känslighet
• 24 k guldpläterad kontakt ger fullständigt stabila anslutningar

Gjord för att passa dig och ditt sätt att leva
• Luftfyllda öronsnäckor för suverän kuddkomfort
• Tålig Flexi-Grip ger en stark och flexibel anslutning

Alltid redo
• Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus



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

15 mm högtalardrivenhet

Denna 15 mm högtalardrivenhet är liten nog att ge 
perfekt passform och stor nog att ge ett skarpt ljud 
utan störningar. Idealisk storlek för en skön 
lyssnarupplevelse.

Baskanaler
Baskanalerna släpper in luftrörelser för ett bättre 
ljud och djup och fyllig bas.

Neodymiummagneter
Neodynium är det bästa materialet för att skapa ett 
starkt magnetfält som ökar högtalarspolens 
känslighet, basrespons och ljudkvalitet.

Flexi-Grip-design

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

24 k guldpläterad kontakt
Det ädla guldskiktet på kontakten ger en stabilare 
anslutning och därmed en högre ljudkvalitet.

1,2 m sladd
Perfekt kabellängd som ger dig frihet att ställa 
ljudenheten var du vill.
SHE4600/00

Funktioner
Publiceringsdatum  
2013-10-08

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 93065
EAN: 06 92341 07165 97

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
Ljud
• Akustiskt system: öppna
• Magnettyp: Neodymium
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 18 - 22 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Maximal ineffekt: 30 mW
• Känslighet: 107 dB
• Högtalardiameter: 15 mm
• Typ: Dynamisk
• Högtalarspole: CCAW

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

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

9,5 x 17,3 x 2,5 cm
• Nettovikt: 0,0134 kg
• Bruttovikt: 0,0592 kg
• Taravikt: 0,0458 kg
• EAN: 69 23410 71659 7
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Dummy
• Förpackningens mått (B x H x D): 

3,7 x 6,8 x 1,0 tum
• Bruttovikt: 0,131 lb
• Nettovikt: 0,030 lb

• Taravikt: 0,101 lb
• Typ av hyllplacering: Dummy

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 35,8 x 21,5 x 18,3 cm
• Nettovikt: 0,3216 kg
• Bruttovikt: 1,99 kg
• Taravikt: 1,6684 kg
• Antal konsumentförpackningar: 24
• GTIN: 1 69 23410 71659 4
• Bruttovikt: 4,387 lb
• Yttre kartong (L x B x H): 14,1 x 8,5 x 7,2 tum
• Nettovikt: 0,709 lb
• Taravikt: 3,678 lb

Inre kartong
• Inre kartong (L x B x H): 10,5 x 8,8 x 16,9 cm
• Nettovikt: 0,0402 kg
• Bruttovikt: 0,2218 kg
• Taravikt: 0,1816 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• GTIN: 2 69 23410 71659 1
• Bruttovikt: 0,489 lb
• Inre kartong (L x B x H): 4,1 x 3,5 x 6,7 tum
• Nettovikt: 0,089 lb
• Taravikt: 0,400 lb

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 2 x 2,5 x 1,4 cm
• Produktens mått (B x H x D): 0,8 x 1,0 x 0,6 tum
• Vikt: 0,0118 kg
• Vikt: 0,026 lb
•
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