
 

 

Philips
In-ear-hörlurar

Brusreducering

SHE8500WT
Extra bas

Brusreducering
In-ear-hörlurar som ger utmärkt ljud. Minimala högtalare av hög kvalitet och tre olika 
pluggstorlekar för ljudet närmare örat och täpper till så att störande ljud utifrån blockeras. 
Det ger också bättre passform.

Musik för dina öron
• Passiv brusreducering för bättre ljud vid låga volymer
• Neodymiummagneter förbättrar basprestanda och känslighet

Gjort för att passa dig
• Tre utbytbara mjuka gummiöronsnäckor för bästa passform
• Ergonomiskt utformade hörlurar ökar komforten
• Den asymmetriska konstruktionen håller sladden ur vägen

Alltid redo
• Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus



 Passiv brusreducering
Tack vare att hörluren passar perfekt och bekvämt i 
örat hindras oönskade bakgrundsljud från att tränga 
igenom när du avlyssnar din favoritmusik. Det 
innebär att du kan njuta av hörlurarnas överlägsna 
kvalitet även vid låga volymer, och gör dessutom att 
batterierna räcker längre.

Neodymiummagneter
Neodynium är det bästa materialet för att skapa ett 
starkt magnetfält som ökar högtalarspolens 
känslighet, basrespons och ljudkvalitet.

För bästa passform i alla öron

Välj bland tre utbytbara öronsnäckor, från liten till 
stor storlek, och hitta de som gör att dessa Philips-
hörlurar passar dig.

Bekväm passform
Dessa hörlurar är utformade efter örat för att ge 
högre komfort när du lyssnar längre stunder i sträck.

Asymmetriskt sladdsystem
Den här enkla men mycket effektiva lösningen mot 
kabelproblem fungerar så att du kan hänga sladden 
bakom nacken istället för under hakan.

1,2 m sladd
Perfekt kabellängd som ger dig frihet att ställa 
ljudenheten var du vill.
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Ljud
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: Koppar
• Membran: PET
• Impedans: 16 ohm
• Maximal ineffekt: 30 mW
• Känslighet: 102 dB
• Högtalardiameter: 10 mm
• Typ: Dynamisk
• Akustiskt system: Halvslutet
• Frekvensåtergivning: 8 - 24 500 Hz

Design
• Färg: Vit

Anslutningar
• Kabelanslutning: två parallella, asymmetriska
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 mm
• Anslutningens legering: krompläterad
• Kabeltyp: OFC

Tillbehör
• Medföljer: transportfodral
•
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