
 

 

Philips
In-ear-hovedtelefoner

SHE9757
Fuld komfort

Ekstra komfort: udviklet til iPod-betjening
Disse øretelefoner er designet med komfort for øje og har et gel-stel, der blidt tilpasser 
sig din øremusling. Det vinklede design leverer præcis, målrettet lyd med en perfekt 
forsegling, som giver ren fordybelse i lyden.

Altid klar
• Betjen din iPod med fingerspidserne
• 3 udskiftelige ørepuder lavet af gummi
• Etuiet beskytter øretelefonerne, når de ikke er i brug.

Brug dem i længere tid
• Øretelefoner med gel-stel giver den bedste komfort
• Ergonomisk øretelefondesign giver den bedste og tætteste pasform
• Ekstremt bløde gummipuder giver sensationel komfort

Nyd kvalitetslyden
• Angled Acoustic Pipe-kanaler med retningsbestemt og præcis lyd
• Fantastisk støjisolering til kvalitetslyd på lav styrke
• Højtydende højttalere leverer rungende lyd og kraft



 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?

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.

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.

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.

Rungende lyd og kraft
Højttalerdriveren er lavet af mylar komposit-
materiale, der giver et meget følsomt, men dog 
kraftfuld element, som muliggør fantastisk 
udgangseffekt og hi-fi-lyd uden hørbar forvrængning.
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Lyd
• Magnet: Neodym
• Stemmerør: CCAW
• Membran: Mylar Dome
• Frekvenskurve: 5 - 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: 1,2 m
• Stik: 3,5 mm stereo
• Stik-finish: 24 karat forgyldt
• Kabeltype: OFC

Indvendig emballage
• Bruttovægt: 0,342 kg
• Indvendig emballage (L x B x H): 

17,5 x 13 x 11 cm
• Nettovægt: 0,0372 kg

• Taravægt: 0,3048 kg
• EAN: 87 12581 55755 3
• Antal forbrugeremballager: 3

Yderemballage
• Bruttovægt: 3,436 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 36,5 x 27,5 x 24,7 cm
• Nettovægt: 0,2976 kg
• Taravægt: 3,1384 kg
• EAN: 87 12581 55751 5
• Antal forbrugeremballager: 24

Emballagens mål
• Emballagetype: Blister
• Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 17,5 x 4 cm
• Bruttovægt: 0,093 kg
• Nettovægt: 0,0124 kg
• Taravægt: 0,0806 kg
• EAN: 69 23410 70481 5
• Antal medfølgende produkter: 1

Komfort
• Lydstyrke
•
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