
 

 

Philips
In-ear-hovedtelefoner

SHE9501
Den allerbedste lyd

3 forskellige pudestørrelser sikrer optimal komfort
Øretelefoner til en ren kvalitetslyd. Ultrasmå højttalere og med 3 hovedtilpasningsmuligheder 
kommer lyden tættere på øret, alt imens der også er en perfekt øretætning, der udelukker 
udefrakommende lyde. Hovedtilpasningsmulighederne sikrer også en behagelig tilpasning.

Musik til dine ører
• Perfekt in-ear forsegling blokerer for støj udefra
• Neodym-magneter forbedrer baseffekt og -følsomhed
• 24-karat forgyldt stik sikrer en ultrapålidelig tilslutning.

Udviklet til at passe til dig og din livsstil
• 3 udskiftelige ørepuder lavet af gummi
• Ekstremt bløde gummipuder giver sensationel komfort
• Ergonomisk formede hovedtelefoner forbedrer brugerkomforten.
• Den asymmetriske føring holder ledningen af vejen

Altid klar
• Etuiet beskytter øretelefonerne, når de ikke er i brug.
• Det holdbare Flexi-Grip giver en stærk, fleksibel forbindelse
• Delekabel muliggør praktisk tilslutning af fjernbetjening
• Et 1,2 m langt kabel, der er ideelt til udendørs brug.



 Perfekt in-ear forsegling
De meget små højttalerdrivere i disse Philips-
øretelefoner passer behageligt ind i øret, og takket 
være den usædvanligt behagelige pasform bliver lyde 
udefra lukket ude, og du opnår en lytteoplevelse af 
høj intensitet.

Neodym-magneter
Neodym er det bedste materiale til at frembringe et 
stærkt magnetisk felt, så der opnås større følsomhed 
i en svingspole, bedre basgengivelse og en højere 
allround lydkvalitet.

24-karat forgyldt stik
Du kan være sikker på, at den kostbare 
guldbelægning på stikket vil give dig en mere pålidelig 
tilslutning, så du får en bedre lydkvalitet.

Til optimal pasform i alle ører
Der er tre udskiftelige ørepuder fra størrelse lille til 
stor, så mon der ikke er en størrelse, der får denne 
hovedtelefon fra Philips til at passe helt perfekt til 
dine ører?

Ekstremt bløde gummipuder
Gummipudernes ultrabløde materiale er rart at røre 
ved og tilpasser sig dit øre uden besvær. 
Øretelefoner har aldrig før været så komfortable.

Sidder komfortabelt
Disse øretelefoner er designet med udgangspunkt i 
ørets facon, så du får ekstra komfort og større 
nydelse i længere lytteperioder.

Asymmetrisk ledningssystem
Denne enkle men særdeles effektive løsning på 
problemet kabelfiltring virker effektivt ved at du kan 
hænge ledningen bag nakken i stedet for under 
hagen.

Etui
Dette etui er praktisk til at beskytte øretelefonerne, 
og samtidig forhindres kabelfiltring, når de ikke er i 
brug.

Flexi-Grip-design
En blød, fleksibel del beskytter kabelforbindelsen 
mod beskadigelse, der ellers kunne opstå ved 
gentagen bukning.

Delekabel
Dette standardkabel har et 3,5 mm stik i den ene 
ende og et 3,5 mm stik i den anden for at give dig 
frihed til at gå omkring med øretelefoner.

1,2 m kabel
Den ideelle kabellængde, så du får frihed til at 
anbringe din lydkilde, hvor du ønsker det.
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Lyd
• Akustisk konstruktion: åben
• Magnet: Neodym
• Stemmerør: CCAW
• Membran: Mylar Dome
• Frekvenskurve: 6 - 23.500 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Max. belastning: 50 mW
• Følsomhed: 102 dB
• Højttalerdiameter: 10 mm
• Type: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: to i parallel, asymmetrisk
• Kabellængde: 0,6 m + 0,6 m
• Stik: 3,5 mm
• Stik-finish: forgyldt
• Kabeltype: OFC

Tilbehør
• Inklusive: transportetui
• Forlængerledning: 1,2 m

Indvendig emballage
• Bruttovægt: 0,228 kg

• Indvendig emballage (L x B x H): 
18,5 x 10,5 x 10,4 cm

• Nettovægt: 0,045 kg
• Taravægt: 0,183 kg
• EAN: 87 12581 50079 5
• Antal forbrugeremballager: 3

Yderemballage
• Bruttovægt: 2,206 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 38,7 x 22,7 x 23,5 cm
• Nettovægt: 0,36 kg
• Taravægt: 1,846 kg
• EAN: 87 12581 50080 1
• Antal forbrugeremballager: 24

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 17,5 x 3 cm
• Bruttovægt: 0,06 kg
• Nettovægt: 0,015 kg
• Taravægt: 0,045 kg
• EAN: 87 12581 50078 8
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister
•
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