
 

 

Philips
In-Ear-hörlurar

Svart

SHE6000
Omge dig med musik

Patenterad Virtual Surround Sound-design
Känn musiken med de här hörlurarna med patenterad design och reflekterande högtalare. 
En surroundljudseffekt skapas och ger en Hi-Fi-ljudupplevelse som gör att du uppslukas i 
ljud med konsertkvalitet. Med 4 snäckstorlekar för en exakt och tättslutande passform.

Musik för dina öron
• Surroundljudsdesign för en realistisk och fullständig ljudeffekt
• Neodymiummagneter förbättrar basprestanda och känslighet
• 24 k guldpläterad kontakt ger fullständigt stabila anslutningar

Gjord för att passa dig och ditt sätt att leva
• Med ett 13,5 mm högtalarelement optimeras bärkomforten
• Gummikåpor i 4 storlekar för en perfekt passform

Alltid redo
• Tålig Flexi-Grip ger en stark och flexibel anslutning
• Fodral ingår



 Surroundljudseffekt

Den här patenterade designen med reflekterande 
högtalare skapar en surroundljudseffekt som ger en 
Hi-Fi-ljudupplevelse med konsertljudskvalitet

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

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.

Gummikåpor i 4 storlekar

Nu även tillgängliga i XS! – Med 4 snäckstorlekar får 
du en perfekt passform

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.

Fodral ingår

Fodral ingår
SHE6000/10

Specifikationer
Ljud
• Akustiskt system: öppna
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: CCAW
• Frekvensåtergivning: 12 - 22 000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Känslighet: 104 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

Tillbehör
• Medföljer: skyddsfodral

Inre kartong
• EAN: 87 12581 50030 6
• Bruttovikt: 0,296 kg
• Inre kartong (L x B x H): 10,7 x 10,4 x 19,1 cm
• Nettovikt: 0,105 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 0,191 kg

Yttre kartong
• EAN: 87 12581 50031 3
• Bruttovikt: 2,768 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 23,6 x 23 x 42,2 cm
• Nettovikt: 0,840 kg
• Antal konsumentförpackningar: 24
• Taravikt: 1,928 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 9,5 x 17 x 3 cm
• EAN: 87 12581 50029 0
• Bruttovikt: 0,075 kg
• Nettovikt: 0,035 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Dummy
• Taravikt: 0,04 kg
• Typ av hyllplacering: Dummy

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 3,3 x 5,2 x 2,2 cm
• Vikt: 0,013 kg
•
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