
 

 

Philips
In-Ear-hörlurar

SHE5920
Omge dig med musik

patenterad Virtual Surround Sound-design
In-ear-hörlurar med Virtual Surround Sound och innovativ design med reflekterade 
högtalare ger en extra dimension till musik på väg

Musik för dina öron
• 24 k guldpläterad kontakt ger fullständigt stabila anslutningar
• Bättre ljud med kopparklädd aluminiumsladd
• Neodymiummagneten förstärker basprestanda och ökar känsligheten
• Virtual Surround-design för ett realistiskt och bekvämt ljud

Gjord för att passa dig och ditt sätt att leva
• 15 mm högtalardrivenhet som optimerar bärkomforten
• Den asymmetriska konstruktionen håller sladden ur vägen

Alltid redo
• Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus
• Bärväskan skyddar hörlurarna när du inte använder dem
• Tålig Flexi-Grip ger en stark och flexibel anslutning



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

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.

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

Asymmetriskt sladdsystem
Den här enkla men mycket effektiva lösningen mot 
kabelproblem fungerar så att du kan hänga sladden 
bakom nacken istället för under hakan.

Bärväska
Fodralet är det mest praktiska sättet att förvara dina 
hörlurar och undvika kabelproblem när de inte 
används.

CCAW-högtalarspole
Genom att använda toppkvalitets-CCAW 
(kopparklädd aluminiumsladd) i hörlurens 
högtalarspole förbättras ljudet avsevärt.

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

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

Virtual Surround-design
Den Philips-patenterade designen med "reflekterade 
högtalare" skapar en virtuell surroundljudseffekt som 
ger dig en ljudupplevelse som tidigare bara var möjlig 
genom komplicerade tidsfördröjningskretsar och 
signalprocessorer. Den gör också att det inte är lika 
tröttsamt att använda hörlurarna under längre 
perioder.
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Ljud
• Akustiskt system: öppna
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: CCAW
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 16 - 22 000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Känslighet: 106 dB
• Högtalardiameter: 15 mm
• Typ: Dynamisk

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

Tillbehör
• Medföljer: transportfodral

Inre kartong
• EAN: 87 12581 42136 6

• Antal konsumentförpackningar: 6
• Bruttovikt: 0,609 kg
• Inre kartong (L x B x H): 24,3 x 18,3 x 11,8 cm
• Nettovikt: 0,108 kg
• Taravikt: 0,501 kg

Yttre kartong
• EAN: 87 12581 42137 3
• Antal konsumentförpackningar: 48
• Bruttovikt: 5,788 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 50,8 x 38,8 x 27,6 cm
• Nettovikt: 0,864 kg
• Taravikt: 4,924 kg

Förpackningens mått
• EAN: 87 12581 42135 9
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister
• Förpackningens mått (B x H x D): 

10 x 17,6 x 3,9 cm
• Bruttovikt: 0,074 kg
• Nettovikt: 0,018 kg
• Taravikt: 0,056 kg
•
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