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kelt grepp möjliggör perfekt passform i örat
d ett vibrationsdämpande metallhölje skapar dessa hörlurar med höga prestanda 

turlig basåtergivning, för verklighetstroget ljud. Unik svängd design ger en perfekt 
ssform. Comply™-skumändar för perfekt ljudisolering. Tygsladd som förebygger trassel.

Njut av kvalitetsljud
• Exceptionell brusreducering för kvalitetsljud vid låg volym
• Förstklassigt metallhölje ger exakt ljudöverföring.
• Perfekt passform i örat ger exceptionell brusreducering

Utformad för dig
• Inbyggd mikrofon och samtalsknapp
• Anpassa ljudet och knappen via Philips Headset-appen

Enastående bärkomfort
• De extramjuka silikonsnäckorna passar bekvämt i öronen
• Ultramjuka formbara skumkuddar ger fantastisk, skön passform
• Unik svängd design ger enkelt grepp och en perfekt passform

Alltid redo
• Tålig Flexi-Grip ger en stark och flexibel anslutning
• Antitrasselhållare
• Den tygklädda sladden håller längre och trasslar inte



 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.

Antitrasselsladd i tyg
Textilklädd sladd förhindrar kabeltrassel, är 
mycket hållbar och förlänger produktens 
livstid.

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.

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.

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.

Mjuka formbara skumkuddar

Ultramjuka formbara skumkuddar anpassar sig 
perfekt till dina öron. De ger bästa möjliga 
passform och du knappt känner av dem.

Exakt inställd akustik
Den perfekta passformen i örat hos de här 
hörlurarna ger utomordentlig brusreducering.

Förstklassigt metallhölje

De här hörlurarna sitter i ett hölje av metall av 
överlägsen kvalitet, som skyddar dem från 
onödiga vibrationer, vilket ger exakt 
ljudöverföring med jämn basrespons och klara 
toner i medelhöga och höga frekvenser.

Unik svängd design
En unik svängd design av hörlurarnas hölje ger 
enkelt grepp och en perfekt passform i örat - 
även när du är på språng.

Inbyggd mikrofon

Inbyggd mikrofon och samtalsknapp – du kan 
använda det här headsetet från Philips för 
musik och samtal från din mobiltelefon. Ring 
handsfree-samtal samtidigt som du enkelt tar 
emot och avslutar samtal från ditt headset.

Din egen anpassning
Ladda ned Philips Headset-appen och anpassa 
ditt headsets ljud samt fjärrkontrollen för att 
besvara/avsluta samtal, spela upp/pausa musik, 
justera volymen +/- och byta spår.
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Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 2,5 x 1,2 x 1,15 cm
• Produktens mått (B x H x D): 1,0 x 0,5 x 0,5 tum
• Vikt: 0,015 kg
• Vikt: 0,033 lb

Ljud
• Akustiskt system: Stängd
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 17–23 000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Magnettyp: Neodymium
• Typ: Dynamisk
• Högtalarspole: CCAW
• Känslighet: 108 dB
• Högtalardiameter: 10 mm
• Maximal ineffekt: 30 mW

Anslutningar
• Anslutning: 3,5 mm stereo
• Kabeltyp: OFC
• Kabelanslutning: två parallella, symmetriska
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutningens legering: guldpläterad

Förpackningens mått
• Typ av hyllplacering: Dummy
• Förpackningens mått (B x H x D): 

9,5 x 17,5 x 4 cm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

3,7 x 6,9 x 1,6 tum
• Nettovikt: 0,015 kg

• Nettovikt: 0,033 lb
• Bruttovikt: 0,061 kg
• Bruttovikt: 0,134 lb
• Taravikt: 0,046 kg
• Taravikt: 0,101 lb
• EAN: 69 23410 71525 5
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Dummy

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 39 x 29,5 x 25,5 cm
• Yttre kartong (L x B x H): 15,4 x 11,6 x 10,0 tum
• Nettovikt: 0,360 kg
• Nettovikt: 0,794 lb
• Bruttovikt: 2,425 kg
• Bruttovikt: 5,346 lb
• Taravikt: 2,065 kg
• Taravikt: 4,552 lb
• GTIN: 1 69 23410 71525 2
• Antal konsumentförpackningar: 24

Inre kartong
• Inre kartong (L x B x H): 18 x 13,5 x 10,8 cm
• Inre kartong (L x B x H): 7,1 x 5,3 x 4,3 tum
• Nettovikt: 0,045 kg
• Nettovikt: 0,099 lb
• Bruttovikt: 0,247 kg
• Bruttovikt: 0,544 lb
• Taravikt: 0,202 kg
• Taravikt: 0,445 lb
• GTIN: 2 69 23410 71525 9
• Antal konsumentförpackningar: 3
•
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