
 

 

Philips
In-Ear-headset

SHE8005
Vrid upp basen

För din mobiltelefon
Små högtalare av extra hög kvalitet som ger ett fylligt, djupt basljud och kristallklart ljud. 
Den inbyggda mikrofonen tar upp din röst mycket tydligt. Inbyggd fjärrkontroll för volym 
och samtalskontroll ger extra bekvämlighet. Idealisk för många timmars musik och samtal.

Utformad för dig
• Inbyggd fjärrkontroll för volym och samtal
• Känslig och tunn mikrofon som tydligt tar upp din röst
• Extra 3,5 mm kontakt för Nokia, Sony Ericsson, Samsung

Njut av kvalitetsljud
• Turbobasluftkanaler för det djupaste och rikaste basljudet
• Vinklad ljudkanal för riktat och tydligt ljud
• Exceptionell brusreducering för kvalitetsljud vid låg volym

Enastående bärkomfort
• Ergonomisk design med vinklad ljudkanal för en naturlig passform
• De extramjuka silikonsnäckorna passar bekvämt i öronen

Alltid redo
• Antitrasselhållare
• Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus
• Tålig Flexi-Grip ger en stark och flexibel anslutning



 Inbyggd kontroll för volym och samtal

Vill du ändra volymen? Ta emot eller avvisa ett 
samtal? Fjärrkontroll av volym och samtal. Med 
detta headset är kontrollen nära till hands!

Känslig och tunn mikrofon
Känslig och tunn mikrofon som tydligt tar upp 
din röst

Extra 3,5 mm kontakt
Extra 3,5 mm stereokontakt för Nokia, Sony 
Ericsson och Samsung

För det djupaste och rikaste basljudet

Turbobasluftkanalerna släpper in luftrörelser 
för perfekt återgivning av det djupaste och 
rikaste basljudet.

För ljud från de flesta riktningar
Den vinklade ljudkanalen är utformad efter 
hörselgången så att ljudvågor från högtalarna 
riktas direkt till trumman med högsta kvalitet

För bästa ljud vid låg volym
Du behöver inte längre skruva upp volymen på 
bullriga platser. Den vinklade ljudkanalen och 
de perfekt tätande öronsnäckorna utestänger 
en stor del av bakgrundsbruset, vilket ger 
samma ljudkvalitet vid lägre volym och längre 
batterilivslängd.

Sitter säkert och bekvämt
Den överlägsna designen med en liten lutning 
på 15 grader i modellen med vinklad ljudkanal 
är baserad på hörselgångens anatomi, vilket ger 
en naturlig passform och suverän komfort.

Extramjuka silikonsnäckor i tre 
storlekar

De här Philips-hörlurarnas extra mjuka 
silikonsnäckor i tre storlekar passar bekvämt i 
öronen utan att klämma, samtidigt som de 
stänger ute oönskade ljud.

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.

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

Flexi-Grip-design

Det mjuka Flexi-Grip-materialet som omsluter 
hörlurarna förbättrar prestanda och förlänger 
hörlurarnas livslängd. Det skyddar 
sladdanslutningen från skador som skulle 
kunna uppstå genom den upprepade böjning 
hörlurarna utsätts för när du sätter i och tar ur 
dem.
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Ljud
• Akustiskt system: Stängd
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 10–23 500 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Magnettyp: Neodymium
• Typ: Dynamisk
• Högtalarspole: CCAW
• Känslighet: 100 dB
• Högtalardiameter: 10 mm
• Maximal ineffekt: 15 mW

Anslutningar
• Anslutning: 3,5 mm stereo
• Mikrofon: Inbyggd mikrofon
• Kompatibel med:: Blackberry, HTC, iPhone, LG, 

Motorola, Palm, Sony Ericsson, Nokia, Samsung
• Kabeltyp: OFC
• Kabelanslutning: två parallella, symmetriska
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutningens legering: guldpläterad

Bekvämlighet
• Volymkontroll

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

9,6 x 17,4 x 3,2 cm
• Nettovikt: 0,0132 kg
• Bruttovikt: 0,0622 kg
• Taravikt: 0,049 kg
• EAN: 69 23410 70899 8
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 41,8 x 20,5 x 17,9 cm
• Nettovikt: 0,3168 kg
• Bruttovikt: 2,017 kg
• Taravikt: 1,7002 kg
• EAN: 87 12581 59520 3
• Antal konsumentförpackningar: 24

Inre kartong
• Inre kartong (L x B x H): 19,8 x 10,2 x 16,5 cm
• Nettovikt: 0,0792 kg
• Bruttovikt: 0,448 kg
• Taravikt: 0,3688 kg
• EAN: 87 12581 59522 7
• Antal konsumentförpackningar: 6
•
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