
 

 

Philips
In-Ear-hörlurar

SHE9701
Exakt överfört ljud

Angletube-design
Vår gedigna kunskap om hörselgångens utseende resulterade i dessa ergonomiska 
Angletube-hörlurar. De passar naturligt i alla öron och överför ett exakt ljud till dina 
trumhinnor, vilket ger musik helt utan störningar.

Alltid redo
• Förlängningssladden ger extra kabellängd för ökad bekvämlighet.
• Praktiskt fodral med blixtlås för förvaring av hörlurar och kablar.

Njut av kvalitetsljud
• Vinklad ljudkanal för riktat och tydligt ljud
• Exceptionell brusreducering för kvalitetsljud vid låg volym
• Exakt inställda högtalare återger ett brett frekvensomfång
• Turbobasluftkanaler för det djupaste och rikaste basljudet

Använd dem längre
• Supermjuka gummikåpor som ger sensationell komfort
• Mjuka öronsnäckor i silikongummi för långvarig komfort
• Ergonomisk in-ear-design för bästa komfort och bekvämlighet



 Supermjuka gummikåpor
Det ultramjuka gummimaterialet i kåporna har en 
otroligt skön yta, och det anpassar sig helt efter örats 
form. Så här bekväma öronsnäckor har aldrig funnits 
förut.

För ljud från de flesta riktningar
Den vinklade ljudkanalen är utformad efter 
hörselgången så att ljudvågor från högtalarna riktas 
direkt till trumman med högsta kvalitet

För långvarig komfort
Öronsnäckorna är tillverkade i ett extra mjukt 
silikonmaterial som är fantastiskt behagligt och sitter 
skönt i örat. De är så bekväma att du inte kommer 
att vilja ta av dem.

Sitter bekvämt och naturligt
Den vinklade ljudkanalen är ergonomiskt utformad 
efter hörselgången. Den sitter så bekvämt i örat att 
du inte ens märker den.

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.

Ger extra kabellängd
Förlängningssladden ger ökad rörelsefrihet utan att 
du behöver bära ljudkällan. Du kan även anpassa 
kabellängden efter dina specifika behov.

Praktisk förvaring av hörlurar
Detta praktfulla lilla fodral med blixtlås ser inte bara 
trendigt ut, det förvarar också dina hörlurar och 
kablar praktiskt när de inte används.

återge brett frekvensomfång
Akustiskt inställda högtalarelement är noggrant 
utformade för att återge bredast möjliga 
frekvensomfång vid alla inspelningar, ge det djupaste 
och rikaste basljudet och kristallklar diskant i varje 
låt du lyssnar på

För det djupaste och rikaste basljudet
Turbobasluftkanalerna släpper in luftrörelser för 
perfekt återgivning av det djupaste och rikaste 
basljudet.
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Ljud
• Akustiskt system: Öppna
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: CCAW
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 6–23 500 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Känslighet: 103 dB
• Högtalardiameter: 8,6 mm
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Kabelanslutning: Två parallella, symmetriska
• Kabellängd: 0,6 m + 0,6 m
• Anslutning: 3,5 mm stereo
• Anslutningens legering: 24 k guldpläterad
• Kabeltyp: OFC

Tillbehör
• Bärväska
• Förlängningskabel

Inre kartong
• Bruttovikt: 0,3559 kg
• Inre kartong (L x B x H): 13 x 10,2 x 16 cm
• Nettovikt: 0,0279 kg
• Taravikt: 0,328 kg
• EAN: 87 12581 49735 4
• Antal konsumentförpackningar: 3

Yttre kartong
• Bruttovikt: 3,43 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 54,1 x 21,8 x 18,1 cm
• Nettovikt: 0,2232 kg
• Taravikt: 3,2068 kg
• EAN: 87 12581 49736 1
• Antal konsumentförpackningar: 24

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 9,5 x 15 x 4 cm
• Bruttovikt: 0,0975 kg
• Nettovikt: 0,0093 kg
• Taravikt: 0,0882 kg
• EAN: 87 12581 49733 0
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister
•
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