
 

 

Philips
Øretelefoner med 
mikrofon

8,6 mm drivere/halvlukket bagside

In-ear

SHE8105BK
Dyb og ren bas – altid

med solidt metalhus
Philips SHE8105-in-ear-hovedtelefoner har drivere af høj kvalitet, der giver en ægte, dyb bas, og 
et robust aluminiumkabinet, der giver en ren lyd. Ovale lydslanger sikrer ergonomisk komfort, 
mens fjernstyring i ledningen giver dig mulighed for at skifte nemt mellem musik og opkald.

Nyd kvalitetslyden
• Nyudviklede 8,6 mm drivere, der giver en dyb basgengivelse
• Robust aluminiumskabinet, der forhindrer vibrationer og giver klar lyd

Optimal bærekomfort
• Et buet kabinet og ovale lydrør giver ergonomisk komfort
• Silikoneørepropper i et udvalg af tre størrelser til brugertilpasset pasform

Altid klar
• Skyder til kabelopbevaring uden rod holder kablerne pænt på plads
• Holdbart Flexi-Grip, der giver en stærk hovedtelefon-til-kabeltilslutning
• Ledningsbetjening med mikrofon til musik og opkald



 Aluminiumskabinet

Hovedtelefonens kabinet er lavet af robust 
aluminium, som forhindrer vibrationer og giver den 
reneste lydeffekt. Desuden beskytter den 
øretelefonerne mod almindelig slitage ved daglig 
brug.

Skyder til kabelopbevaring uden rod

Smart skyder til kabelopbevaring uden rod hjælper 
dig med nemt at holde de to ørestykkekabler pænt 
sammen, blot ved at lade den glide op. Ikke længere 
besvær med sammenfiltringer eller knuder!

Holdbart Flexi-Grip-tilslutning
Det bløde, men alligevel holdbare og fleksible stik 
mellem øretelefonerne og kablet hjælper med at 
beskytte mod eventuelle skader forårsaget af 
gentagen bøjning.

Ledningsbetjening med mikrofon

Med den indbyggede mikrofon kan du nemt skifte fra 
at lytte til musik og tage telefonopkald, så du altid 
holder forbindelsen ved lige.

Ovale lydrør
In-ear-hovedtelefonerne er designet præcist, så de 
passer til alle ører. Deres ergonomiske, ovale lydrør 
og buede arkitektur sikrer en optimeret, sikker og 
komfortabel pasform – altid.

Nyudviklede 8,6 mm drivere

Nyudviklede 8,6 mm drivere, der giver en dyb 
basgengivelse

Silikoneørepropper i tre størrelser

In-ear-hovedtelefonerne leveres med et udvalg af 3 
ørepropper – fra små til store – så du kan vælge den 
perfekte pasform til dit øre.
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Specifikationer
Design
• Farve: Sort

Lyd
• Akustisk konstruktion: Semi-lukket
• Membran: Mylar Dome
• Frekvenskurve: 8 - 24.000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Magnet: Neodym
• Type: Dynamisk
• Stemmerør: Kobber
• Følsomhed: 107 dB
• Højttalerdiameter: 8,6 mm
• Max. belastning: 30 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
•
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