
ørsteklasses bærekomfort
F
Perfekt t

Hovedtelefo

leveres i 3 st

perfekte tæt

Nyd k
• Perf
• Ultr
• Pass
• Neo

Juster
• Nem
• Hals
• Glid
• 3 ud

Brug 
• Ultr
• Ekst
ætning

n med nakkebøjle og behagelig frigørelseslås. Ørepuderne er ultra bløde og 

ørrelse til ekstra behagelig tilpasning i alle ører. - Dette skaber også den 

ning til perfekt lyd.

valitetslyden
ekt tætning i øret lukker udefrakommende lyde ude
a-lille og effektiv driver giver perfekt pasform og perfekt lyd
iv støjisolation giver bedre lyd ved lavere lydstyrke
dym-magnet forbedrer basgengivelsen og følsomheden.

 dem, så de passer dig
 Twist & Release-klemme til hurtig afmontering af afspiller
rem med hurtig frigørelse, der er nem at låse op
elåsene holder styr på ledningerne
skiftelige høretelefoner lavet af gummi

dem i længere tid
ablødt remmateriale giver høj komfort
remt bløde gummipuder giver sensationel komfort
 

Philips
In-ear-hovedtelefon med 
nakkebøjle

SHE9600



 

Lyd
• Akustisk konstruktion: Åben
• Magnet: Neodym
• Svingspole: 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, symmetrisk
• Kabellængde: Halsremstype
• Stik: 3,5 mm stereo
• Stik-finish: 24 karat forgyldt
• Kabeltype: OFC

Indvendig emballage
• Bruttovægt: 0,551 kg
• Indvendig emballage (L x B x H): 

23,3 x 18,5 x 11,3 cm
• Nettovægt: 0,393 kg
• Taravægt: 0,158 kg

Yderemballage
• Bruttovægt: 10,061 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 

48,8 x 39,8 x 49,2 cm
• Nettovægt: 8,808 kg
• Taravægt: 1,253 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 10,1 x 22 x 3 cm
• Bruttovægt: 0,066 kg
• Nettovægt: .021 kg
• Taravægt: 0,045 kg
•
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