
 

 

Philips
Øretelefoner

SHE8005
Skru op for bassen

Til din mobiltelefon
Med små højttalere af ekstra høj kvalitet, som leverer fyldig, dyb bas og krystalklar lyd. Den 
integrerede mikrofon opfanger din stemme tydeligt. Ledningsfjernbetjeningen til lydstyrke 
og opkaldskontrol giver yderligere komfort.

Designet til dig
• Ledningsfjernbetjening til lyd og opkald
• Følsom og elegant mikrofon, som fanger din stemme tydeligt
• Ekstra 3,5 mm stik til Nokia, Sony Ericsson, Samsung

Nyd kvalitetslyden
• Turbo-bas-luftporte giver den dybeste og mest fyldige lyd
• Angled Acoustic Pipe-kanaler med retningsbestemt og præcis lyd
• Fantastisk støjisolering til kvalitetslyd på lav styrke

Optimal bærekomfort
• Det ergonomiske Angled Acoustic-design sikrer naturlig pasform
• Ultrabløde silikonepuder sidder behageligt i dine ører

Altid klar
• Skyder til kabelopbevaring uden rod
• Et 1,2 m langt kabel, der er ideelt til udendørs brug.
• Det holdbare Flexi-Grip giver en stærk, fleksibel forbindelse



 Ledningslyd- og opkaldsbetjening

Vil du ændre lydstyrke? Modtage eller afvise et 
opkald? Fjernbetjeningen styrer lydstyrke- og 
opkald. Med dette headset har du kontrol lige 
ved hånden!

Følsom og elegant mikrofon
Følsom og elegant mikrofon, som fanger din 
stemme tydeligt

Ekstra 3,5 mm stik
Ekstra 3,5 mm stereostik til Nokia, Sony 
Ericsson og Samsung

For den dybeste og mest fyldige bas

Turbo-bas-luftporte lader luften passere og 
gengiver hi-fi-lyd af den dybeste og mest fyldige 
bas.

De fleste retningsbestemte lyde
Angled Acoustic Pipe er designet efter 
krumningerne i menneskets øregang, så 
lydbølgerne fra højttaleren dirigeres nøjagtigt 
til trommehinden med den fineste lyd

Den bedste lyd på lav styrke
Du behøver ikke længere at skrue op for lyden 
på larmende steder. Angled Acoustic Pipe og 
de perfekt tilsluttende ørepuder afskærmer 
baggrundslyd markant og giver dermed den 
samme lydkvalitet på lav styrke og længere 
batterilevetid.

Øretilpasset design
Det uovertrufne design med en svag drejning 
på 15 grader i Angled Acoustic-modellen, som 
er baseret på anatomien i det menneskelige 
øre, sikrer naturlig pasform og uovertruffen 
komfort.

Ultrabløde silikonepuder i 3 størrelser

Ultrabløde silikonepuder i 3 størrelser, sidder 
behageligt i dine ører uden trykke, samtidig 
med at de blokerer for uønsket lyd.

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.

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

Flexi-Grip-design

Det bløde Flexi-Grip-materiale, som 
øretelefonernes kabinet er beklædt med, 
forbedrer ydeevnen og forlænger 
holdbarheden. Det beskytter kabeltilslutningen 
mod skader, som ellers ville forekomme på 
grund af gentagen bøjning af 
øretelefonkabinettet ved hyppig kontakt med 
brugerens fingerspidser, når øretelefonerne 
tages på og af.
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Lyd
• Akustisk konstruktion: Lukket
• Membran: Mylar Dome
• Frekvenskurve: 10-23.500 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Magnet: Neodym
• Type: Dynamisk
• Stemmerør: CCAW
• Følsomhed: 100 dB
• Højttalerdiameter: 10 mm
• Max. belastning: 15 mW

Tilslutningsmuligheder
• Stik: 3,5 mm stereo
• Mikrofon: Indbygget mikrofon
• Kompatibel med:: Blackberry, HTC, iPhone, LG, 

Motorola, Palm, Sony Ericsson, Nokia, Samsung
• Kabeltype: OFC
• Kabeltilslutning: to i parallel, symmetrisk
• Kabellængde: 1,2 m
• Stik-finish: forgyldt

Komfort
• Lydstyrke

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 9,6 x 17,4 x 3,2 cm
• Nettovægt: 0,0132 kg
• Bruttovægt: 0,0622 kg
• Taravægt: 0,049 kg
• EAN: 69 23410 70899 8
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 41,8 x 20,5 x 17,9 cm
• Nettovægt: 0,3168 kg
• Bruttovægt: 2,017 kg
• Taravægt: 1,7002 kg
• EAN: 87 12581 59520 3
• Antal forbrugeremballager: 24

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

19,8 x 10,2 x 16,5 cm
• Nettovægt: 0,0792 kg
• Bruttovægt: 0,448 kg
• Taravægt: 0,3688 kg
• EAN: 87 12581 59522 7
• Antal forbrugeremballager: 6
•
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