
 

 

Philips
In-Ear-hörlurar

SHE9750
Fullständig komfort

Komfort plus: hörlurar i öronsnäcksmodell med gelhölje
De här hörlurarna har utformats särskilt med komfort i åtanke. De har ett gelhölje som 
formar sig varsamt efter örat. Den vinklade designen ger ett precisionsriktat ljud med 
perfekt passform så att du får en verkligt uppslukande ljudupplevelse.

Använd dem längre
• Hörlurar med gelhölje för bästa komfort
• Supermjuka gummikåpor som ger sensationell komfort
• Ergonomisk in-ear-design för bästa komfort och bekvämlighet

Njut av kvalitetsljud
• Vinklad ljudkanal för riktat och tydligt ljud
• Exceptionell brusreducering för kvalitetsljud vid låg volym
• Högtalare med höga prestanda ger dånande ljud och kraft

Alltid redo
• Bärväskan skyddar hörlurarna när du inte använder dem
• Tre utbytbara mjuka gummiöronsnäckor för bästa passform



 Hörlurar med gelhölje
De här hörlurarna har utformats särskilt med 
komfort i åtanke. De har ett gelhölje som formar sig 
varsamt efter örat.

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.

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 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 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.

För dånande ljud och kraft
Högtalarelementen är tillverkade av mylarkomposit 
som ger hög känslighet och styrka vilket möjliggör 
överlägsen uteffekt, och ger hög ljudkvalitet utan 
hörbar distorsion.

Bärväska
Fodralet är det mest praktiska sättet att förvara dina 
hörlurar och undvika kabelproblem när de inte 
används.

För bästa passform i alla öron

Välj bland tre utbytbara öronsnäckor, från liten till 
stor storlek, och hitta de som gör att dessa Philips-
hörlurar passar dig.
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Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 2,1 x 2,5 x 7 cm
• Vikt: 0,011 kg

Ljud
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: CCAW
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 5–23 500 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Känslighet: 103 dB
• Högtalardiameter: 8,6 mm
• Typ: Dynamisk

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

Tillbehör
• Medföljer: transportfodral

Inre kartong
• Bruttovikt: 0,34 kg
• Inre kartong (L x B x H): 17,5 x 13 x 11 cm
• Nettovikt: 0,0333 kg
• Taravikt: 0,3067 kg
• EAN: 87 12581 50024 5
• Antal konsumentförpackningar: 3

Yttre kartong
• Bruttovikt: 3,32 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 36,5 x 27,5 x 24,7 cm
• Nettovikt: 0,2664 kg
• Taravikt: 3,0536 kg
• EAN: 87 12581 50025 2
• Antal konsumentförpackningar: 24

Förpackningens mått
• Typ av hyllplacering: Dummy
• Förpackningens mått (B x H x D): 9,5 x 17 x 4 cm
• Bruttovikt: 0,099 kg
• Nettovikt: 0,0111 kg
• Taravikt: 0,0879 kg
• EAN: 87 12581 50023 8
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Dummy
•
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