
urbo Bass
T
Öronsnä

Högkvalitativ

skydd när de

Musik
• 24 k
• Bätt
• Neo
• Turb

Gjord
• 15 m
• Den

Alltid
• Den
• Bärv
• Tålig
• Inby
ckor med turboladdad bas

a öronsnäckor med turboladdad bas, volymkontroll och fodral för extra 

 inte används.

 för dina öron
 guldpläterad kontakt ger fullständigt stabila anslutningar
re ljud med kopparklädd aluminiumsladd
dymiummagneten förstärker basprestanda och ökar känsligheten
o Bass ger suveränt djupa och dynamiska bastoner

 för att passa dig och ditt sätt att leva
m högtalardrivenhet som optimerar bärkomforten

 asymmetriska konstruktionen håller sladden ur vägen

 redo
 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus
äskan skyddar hörlurarna när du inte använder dem
 Flexi-Grip ger en stark och flexibel anslutning
ggd kontroll som förenklar volymregleringen
 

Philips
In-Ear-hörlurar

SHE785



 

Ljud
• Akustiskt system: Öppna
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 8-24 000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Magnettyp: Neodymium
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Känslighet: 108 dB
• Högtalardiameter: 15 mm
• Typ: Dynamisk
• Högtalarspole: CCAW

Anslutningar
• Kabelanslutning: Två parallella, asymmetriska
• Kabellängd: 1,2  m
• Anslutning: 3,5 mm stereo
• Anslutningens legering: 24 k guldpläterad
• Kabeltyp: OFC

Bekvämlighet
• Volymkontroll

Tillbehör
• Bärväska
•

In-Ear-hörlurar
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