
 

 

Philips
Øretelefoner

SHE9701
Præcis, retningsbestemt lyd

Angletube-design
En grundig undersøgelse af ørekanalen har ført til disse ergonomisk designede Angletube-
øretelefoner. De passer naturligt ind i alle ører, og de leder præcis lyd lige ind til 
trommehinden, hvilket giver uforvrænget musik.

Altid klar
• Forlængerledningen giver praktisk ekstra kabellængde
• Praktisk etui med lynlås til smart opbevaring af øretelefoner og kabel.

Nyd kvalitetslyden
• Angled Acoustic Pipe-kanaler med retningsbestemt og præcis lyd
• Fantastisk støjisolering til kvalitetslyd på lav styrke
• Nøjagtigt indstillede højttalere gengiver et bredt frekvensområde
• Turbo-bas-luftporte giver den dybeste og mest fyldige lyd

Brug dem i længere tid
• Ekstremt bløde gummipuder giver sensationel komfort
• Behagelige silikonegummipuder, der sikrer holdbar komfort
• Ergonomisk øretelefondesign giver den bedste og tætteste pasform



 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.

De fleste retningsbestemte lyde
Angled Acoustic Pipe er designet efter krumningerne 
i menneskets øregang, så lydbølgerne fra højttaleren 
dirigeres nøjagtigt til trommehinden med den fineste 
lyd

Holdbar komfort
Puderne er fremstillet af et ekstra blødt 
silikonemateriale, som er særligt behageligt og passer 
perfekt i ørerne. De føles så godt, at du ikke har lyst 
til at tage dem af.

For en tæt og naturlig pasform
Angled Acoustic Pipe er ergonomisk designet i 
forhold til anatomien i menneskets øregang. Den 
passer så tæt og behageligt i øret, at du helt kan 
glemme, at du har den på.

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.

Giver ekstra kabellængde
Med den ekstra længde, som forlængerledningen 
giver, har du mere frihed til at bevæge dig rundt, 
uden at du skal bære på din lydkilde. Du kan også 
tilpasse kabellængden efter dine særlige behov.

Gemmer nemt øretelefonerne væk
Det luksuriøse etui med lynlås ser ikke bare smart ud 
– det opbevarer også nemt dine øretelefoner og 
kabel, når du ikke anvender dem.

gengiv et bredt frekvensområde
Akustisk afstemte højttalerdrivere er nøje designet 
til at gengive det bredeste frekvensområde i alle 
optagelser, og de leverer derfor den dybeste og mest 
fyldige bas og krystalklare diskant i al den musik, du 
lytter til

For den dybeste og mest fyldige bas
Turbo-bas-luftporte lader luften passere og gengiver 
hi-fi-lyd af den dybeste og mest fyldige bas.
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Lyd
• Akustisk konstruktion: åben
• Magnet: Neodym
• Svingspole: CCAW
• Membran: Mylar Dome
• Frekvenskurve: 6 - 23.500 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Max. belastning: 50 mW
• Følsomhed: 103 dB
• Højttalerdiameter: 8,6 mm
• Type: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: to i parallel, symmetrisk
• 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: 1 kg

• Indvendig emballage (L x B x H): 
27,6 x 24,3 x 14 cm

• Nettovægt: 0,324 kg
• Taravægt: 0,676 kg
• EAN: 87 12581 51041 1
• Antal forbrugeremballager: 6

Yderemballage
• Bruttovægt: 17,28 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 57 x 50,5 x 58,8 cm
• Nettovægt: 5,184 kg
• Taravægt: 12,096 kg
• EAN: 87 12581 51040 4
• Antal forbrugeremballager: 96

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 10,2 x 22 x 3,5 cm
• Bruttovægt: 0,116 kg
• Nettovægt: 0,054 kg
• Taravægt: 0,062 kg
• EAN: 87 12581 51039 8
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister
•
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