
 

 

Philips
Øretelefoner

Sort

SHE7005A
Kompakt pasform

Øretelefoner med små, effektive højttalere til stærk bas og klar lyd. Et ultralille 
øretelefondesign for kompakt pasform, fantastiske til mange timers behagelig lytning. Skydere 
til kabelopbevaring, den perfekte kabelhåndtering for at undgå sammenfiltring af kabler.

Nyd kvalitetslyden
• Akustiske porte til velafbalanceret, realistisk lyd
• Perfekt in-ear forsegling blokerer for støj udefra
• Små, effektive højttalere gengiver præcis lyd med bas

Brug dem i længere tid
• 3 udskiftelige ørepuder lavet af gummi
• Ultrakompakte, der passer perfekt i øret

Designet til dig
• Integreret mikrofon og opkaldsknap
• Gør din lyd og betjening personlig med Philips Headset-app'en

Altid klar
• Et 1,2 m langt kabel, der er ideelt til udendørs brug.
• Skyder til kabelopbevaring uden rod



 Akustiske porte
Akustiske porte lader luft strømme gennem 
øretelefonerne. Det giver balance mellem de høje 
toner og bassen, hvilket giver en mere fyldig og 
realistisk lytteoplevelse.

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

Til optimal pasform i alle ører

Der er tre udskiftelige ørepuder fra størrelse lille til 
stor, så mon der ikke er en størrelse, der får denne 
hovedtelefon fra Philips til at passe helt perfekt til 
dine ører?

Skyder til kabelopbevaring uden rod

Når du skal gemme dine øretelefoner væk, risikerer 
du, at kablerne vikles sammen, hvis du ikke er 
forsigtig. Det gør det besværligt at gemme 
øretelefoner væk og finde dem frem igen. Du skal 
bare skubbe skyderen til kabelopbevaring mod 
ørestykkerne for at holde de to ørestykkekabler 
pænt sammen og minimere risikoen for 
sammenviklede kabler.

Perfekt in-ear forsegling
De meget små højttalerdrivere i disse Philips-
øretelefoner passer behageligt ind i øret, og takket 
være den usædvanligt behagelige pasform bliver lyde 
udefra lukket ude, og du opnår en lytteoplevelse af 
høj intensitet.

Små, effektive højttalere

Små, effektive højttalere til Philips-øretelefoner 
sikrer nøjagtig pasform og leverer præcis lyd med 
kraftfuld bas. Ideelle til at nyde lyden.

Ultrakompakte øretelefoner

Ultrakompakt, let design, der passer til mindre ører, 
og som er velegnet til længere tids lytning.

Din personlige tilpasning
Download Philips Headset-app'en for at tilpasse både 
lyden i dit headset og fjernbetjeningen af besvar/
afslut opkald, afspil/sæt musik på pause, 
lydstyrkeregulering +/- og skift spor.

Integreret mikrofon

Med den integrerede mikrofon og opkaldsknap kan 
du bruge dette Philips-headset til musik såvel som 
opkald fra din mobiltelefon. Nyd den håndfri telefoni, 
mens du nemt modtager og afslutter opkald via dit 
headset.
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Specifikationer
Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 1,39 x 0,91 x 1,1 cm
• Mål på produkt (B x H x D): 

0,5 x 0,4 x 0,4 tommer
• Vægt: 0,012 kg
• Vægt: 0,026 lb

Lyd
• Akustisk konstruktion: Lukket
• Frekvenskurve: 19 - 21000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Magnet: Neodym
• Max. belastning: 25 mW
• Følsomhed: 107 dB
• Højttalerdiameter: 8,6 mm

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

Emballagens mål
• Type af hyldeplacering: Dummy
• Mål på emballage (B x H x D): 9,7 x 17,2 x 2,6 cm
• Mål på emballage (B x H x D): 

3,8 x 6,8 x 1,0 tommer
• Nettovægt: 0,012 kg
• Nettovægt: 0,026 lb
• Bruttovægt: 0,039 kg
• Bruttovægt: 0,086 lb
• Taravægt: 0,027 kg
• Taravægt: 0.060 lb
• EAN: 69 23410 71526 2
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Dummy

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 38,2 x 18,7 x 25 cm
• Ydre indpakning (L x B x H): 

15,0 x 7,4 x 9,8 tommer
• Nettovægt: 0,288 kg
• Nettovægt: 0.635 lb
• Bruttovægt: 1,55 kg
• Bruttovægt: 3.417 lb
• Taravægt: 1.262 kg
• Taravægt: 2,782 lb
• GTIN: 1 69 23410 71526 9
• Antal forbrugeremballager: 24

Indvendig emballage
• Indvendig emballage (L x B x H): 

18 x 8,5 x 10,5 cm
• Indvendig emballage (L x B x H): 

7,1 x 3,3 x 4,1 tommer
• Nettovægt: 0,036 kg
• Nettovægt: 0.079 lb
• Bruttovægt: 0,157 kg
• Bruttovægt: 0.346 lb
• Taravægt: 0.121 kg
• Taravægt: 0.267 lb
• GTIN: 2 69 23410 71526 6
• Antal forbrugeremballager: 3
•
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