
 

 

Philips
In-Ear-hörlurar

Vit

SHE7000WT
Kompakt passform

Med små och effektiva högtalare för stark bas och klart ljud. En ultraliten in-ear-design för 
kompakt passform, fantastiskt för långa stunder av bekväm lyssning. Antitrasselhållare, en 
perfekt kabelhantering för att slippa trassel.

Njut av kvalitetsljud
• Perfekt passform i örat blockerar störande ljud utifrån
• Små, effektiva högtalare återger ljudet tydligt med bas

Använd dem längre
• Tre utbytbara mjuka gummiöronsnäckor för bästa passform
• Ultrasmå för bekväm passform i örat

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



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

För bästa passform i alla öron

Välj bland tre utbytbara öronsnäckor, från liten till 
stor storlek, och hitta de som gör att dessa Philips-
hörlurar passar dig.

Perfekt passform i örat
De minimala högtalarenheterna i de här hörlurarna 
från Philips passar perfekt i örat. Tack vare den 
välgjorda passformen sitter de bekvämt, blockerar 
störande ljud utifrån och ger en intensiv 
lyssnarupplevelse.

Antitrasselhållare

När du lägger undan dina hörlurar finns det alltid en 
risk att sladdarna trasslar sig om du inte är försiktig. 

Det blir krångligt att förvara hörlurarna och göra 
dem klara för användning. För bara 
antitrasselhållaren längs sladden mot öronsnäckorna 
för att hålla samman de två sladdarna och minimera 
risken för trassel.

Små, effektiva högtalare

Små, effektiva högtalare för hörlurar från Philips ger 
en exakt passform och återger ljudet tydligt med 
kraftfull bas. De ger dig en fantastisk ljudupplevelse.

Ultrasmå In-Ear

Ultraliten och lätt In-Ear-design för bästa möjliga 
passform i små öron, för många timmars lyssning.
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Specifikationer
Ljud
• Akustiskt system: Stängd
• Frekvensåtergivning: 10–23 500 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Magnettyp: Neodymium
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Känslighet: 105 dB
• Högtalardiameter: 8,6 mm

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

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Bruttovikt: 0,1605 kg
• GTIN: 2 69 23410 71007 0
• Inre kartong (L x B x H): 18 x 7 x 10,5 cm
• Nettovikt: 0,036 kg
• Taravikt: 0,1245 kg

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 24
• Bruttovikt: 1,514 kg
• GTIN: 1 69 23410 71007 3
• Yttre kartong (L x B x H): 38 x 16 x 25 cm
• Nettovikt: 0,288 kg
• Taravikt: 1,226 kg

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

9,5 x 17,5 x 2 cm
• EAN: 69 23410 71007 6
• Antal produkter som medföljer: 1
• Bruttovikt: 0,0445 kg
• Nettovikt: 0,012 kg
• Förpackningstyp: Dummy
• Taravikt: 0,0325 kg
• Typ av hyllplacering: Dummy

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 5 x 5,5 x 1,5 cm
• Vikt: 0,012 kg
•
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