
 

 

Philips
Øretelefoner

SHE5920
Omgiv dig selv med musik

patenteret Virtual Surround-lyd-design
Virtual Surround-lyd øretelefoner med nyskabende reflected-speaker design tilføjer en 
ekstra dimension til musik på farten

Musik til dine ører
• 24-karat forgyldt stik sikrer en ultrapålidelig tilslutning.
• Kobberbelagt aluminiumtråd forbedrer lydkvaliteten.
• Neodym-magnet forbedrer basgengivelsen og følsomheden.
• Virtual Surround-design giver en realistisk og behagelig lyd

Udviklet til at passe til dig og din livsstil
• 15 mm ørekapsel optimerer bærekomforten.
• Den asymmetriske føring holder ledningen af vejen

Altid klar
• Et 1,2 m langt kabel, der er ideelt til udendørs brug.
• Etuiet beskytter øretelefonerne, når de ikke er i brug.
• Det holdbare Flexi-Grip giver en stærk, fleksibel forbindelse



 1,2 m kabel
Den ideelle kabellængde, så du får frihed til at 
anbringe din lydkilde, hvor du ønsker det.

15 mm ørekapsel
En 15 mm ørekapsel, der er lille nok til at give 
optimal bærekomfort og stor nok til at give en 
tydelig, uforvrænget lyd, har den ideelle størrelse, så 
du kan nyde lyden.

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.

Asymmetrisk ledningssystem
Denne enkle men særdeles effektive løsning på 
problemet kabelfiltring virker effektivt ved at du kan 
hænge ledningen bag nakken i stedet for under 
hagen.

Etui
Dette etui er praktisk til at beskytte øretelefonerne, 
og samtidig forhindres kabelfiltring, når de ikke er i 
brug.

CCAW-stemmerør
Ved at bruge kobberbelagt aluminiumtråd (CCAW) 
til ørekapslens svingspole forbedres lydkvaliteten 
betydeligt.

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

Neodym-magnet
Neodym er det bedste materiale til at frembringe et 
stærkt magnetisk felt, så der opnås større følsomhed 
i en svingspole, bedre basgengivelse og en højere 
allround lydkvalitet.

Virtual Surround-design
Dette patenterede Philips "reflected-speaker" design 
skaber en Virtual surround-lydeffekt, der giver dig en 
"ude-af-kroppen"-lydoplevelse, som tidligere kun var 
mulig ved at bruge komplicerede kredsløb med 
tidsforsinkelse og signalprocessorer. Det gør det 
også mere behageligt at bruge dine hovedtelefoner i 
længere perioder.
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Lyd
• Akustisk konstruktion: åben
• Magnet: Neodym
• Svingspole: CCAW
• Membran: Mylar Dome
• Frekvenskurve: 16 - 22.000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Max. belastning: 50 mW
• Følsomhed: 106 dB
• Højttalerdiameter: 15 mm
• Type: Dynamisk

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

Tilbehør
• Inklusive: transportetui

Indvendig emballage
• EAN: 87 12581 42136 6

• Antal forbrugeremballager: 6
• Bruttovægt: 0,609 kg
• Indvendig emballage (L x B x H): 

24,3 x 18,3 x 11,8 cm
• Nettovægt: 0,108 kg
• Taravægt: 0,501 kg

Yderemballage
• EAN: 87 12581 42137 3
• Antal forbrugeremballager: 48
• Bruttovægt: 5,788 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 50,8 x 38,8 x 27,6 cm
• Nettovægt: 0,864 kg
• Taravægt: 4,924 kg

Emballagens mål
• EAN: 87 12581 42135 9
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister
• Mål på emballage (B x H x D): 10 x 17,6 x 3,9 cm
• Bruttovægt: 0,074 kg
• Nettovægt: 0,018 kg
• Taravægt: 0,056 kg
•
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