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erfekt pasform, præcis lyd
sy Grip giver perfekt pasform i øret
vedtelefoner med et vibrationsabsorberende metalhus. Højtydende højttalere skaber 

sgengivelse, så du får virkelighedstro lyd. Unikt kurveformet design muliggør en perfekt 
sform. Comply™-skumspidsen giver perfekt lydisolering. Stofkablet forhindrer kabelrod.

Nyd kvalitetslyden
• Fantastisk støjisolering til kvalitetslyd på lav styrke
• Kvalitetsmetalhuset sikrer præcis lydtransmission.
• Perfekt tætning i øret blokerer for støj

Designet til dig
• Integreret mikrofon og opkaldsknap
• Gør din lyd og betjening personlig med Philips Headset-app'en

Optimal bærekomfort
• Ultrabløde silikonepuder sidder behageligt i dine ører
• Ultrabløde skumpuder med hukommelse, som giver utroligt behagelig pasform
• Unikt kurvet design giver perfekt pasform med Easy Grip

Altid klar
• Skyder til kabelopbevaring uden rod
• Det holdbare Flexi-Grip giver en stærk, fleksibel forbindelse



 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.

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.

Bløde skumpuder med hukommelse

Ultrabløde skumpuder med hukommelse 
tilpasses perfekt til konturerne i dine ører. Det 
giver dig den bedste pasform, samtidig med at 
du næsten ikke kan mærke dem.

Nøjagtigt indstillet akustik
Perfekt tætning i øret med disse øretelefoner 
overrasker dig med uovertruffen isolering.

Kvalitetsmetalhus

Disse øretelefoner er monteret i huse af 
kvalitetsmetal og dermed beskyttet mod 
unødvendige vibrationer, hvilket sikrer præcis 
lydtransmission og dermed glat basrespons og 
klare toner i mellemtone- til diskantområdet.

Unikt kurvet design
Et unikt design med kurvet kabinet gør, at 
øretelefonerne sidder godt fast med perfekt 
pasform i øret - også på farten.

Integreret mikrofon

Med den integrerede mikrofon og opkaldsknap 
kan du bruge dette Philips-headset til musik 
såvel som opkald fra din mobiltelefon. Nyd den 

håndfri telefoni, mens du nemt modtager og 
afslutter opkald via dit headset.

Din personlige tilpasning
Download Philips Headset-app'en for at 
tilpasse både lyden i dit headset og 
fjernbetjeningen af besvar/afslut opkald, afspil/
sæt musik på pause, lydstyrkeregulering +/- og 
skift spor.

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: 17 - 23000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Magnet: Neodym
• Type: Dynamisk
• Stemmerør: CCAW
• Følsomhed: 108 dB
• Højttalerdiameter: 10 mm
• Max. belastning: 30 mW

Tilslutningsmuligheder
• Stik: 3,5 mm stereo
• Kabeltype: OFC
• Kabeltilslutning: to i parallel, symmetrisk
• Kabellængde: 1,2 m
• Stik-finish: forgyldt

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 17,5 x 4 cm
• Mål på emballage (B x H x D): 

3,7 x 6,9 x 1,6 tommer
• Nettovægt: 0,0195 kg
• Nettovægt: 0,043 lb
• Bruttovægt: 0,0605 kg
• Bruttovægt: 0,133 lb
• Taravægt: 0,0410 kg
• Taravægt: 0,090 lb
• EAN: 69 23410 71525 5
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Dummy
• Type af hyldeplacering: Dummy

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 38 x 29,5 x 25,5 cm
• Ydre indpakning (L x B x H): 

15,0 x 11,6 x 10,0 tommer
• Nettovægt: 0,4680 kg
• Nettovægt: 1,032 lb
• Bruttovægt: 2,425 kg
• Bruttovægt: 5,346 lb
• Taravægt: 1,9570 kg
• Taravægt: 4.314 lb
• GTIN: 1 69 23410 71525 2
• Antal forbrugeremballager: 24

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

18 x 13,5 x 10,8 cm
• Indvendig emballage (L x B x H): 

7,1 x 5,3 x 4,3 tommer
• Nettovægt: 0,0585 kg
• Nettovægt: 0,129 lb
• Bruttovægt: 0,247 kg
• Bruttovægt: 0,545 lb
• Taravægt: 0,1885 kg
• Taravægt: 0,416 lb
• GTIN: 2 69 23410 71525 9
• Antal forbrugeremballager: 3

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 

1,0 x 4,7 x 0,5 tommer
• Mål på produkt (B x H x D): 2,5 x 12 x 1,15 cm
• Vægt: 0,015 kg
• Vægt: 0,033 lb
•

SHE9005A/00

Specifikationer
Øretelefoner
Sort

http://www.philips.com

