
 

 

Philips
In-Ear-hörlurar

SHE9800
Avancerad akustik

Djup, kraftfull ljudbild
Om du är ute efter en ultrabred ljudbild med djup och kraftfull akustik är Philips SHE 
9800-hörlurarna den perfekta lösningen. Exakt justerade 13,5 mm drivenheter och 
vinklad ljudkanal garanterar överlägsen ljudkvalitet med enastående ljudskärpa.

Njut av kvalitetsljud
• Utökad ljudbild för en omfattande ljudupplevelse
• Kraftfulla mikroelement ger det bredaste frekvensomfånget
• Akustisk finjustering från Philips iLab ger en djup och kraftfull ljudbild
• Design med vinklad ljudkanal ger exceptionell brusreducering

Enastående bärkomfort
• Ergonomisk design med vinklad ljudkanal för en naturlig passform
• Extramjuka silikonsnäckor i tre storlekar ger en perfekt passform

Alltid redo
• Tålig bärväska med sladdhanteringssystem.
• Symmetriska sladdar - lika längd ger mindre trassel
• Tålig Flexi-Grip ger en stark och flexibel anslutning



 Design för utökad ljudbild
Designen för utökad ljudbild modifierar den 
konventionella hörlurskonstruktionen och 
kompletterar de kraftfulla mikroelementen så att du 
får en bredare ljudbild.

Ger brett frekvensomfång
Speciellt utvecklade mikroelement ger extra djup bas 
och bredare frekvensomfång för att utnyttja din Ipod 
nano till max.

Akustisk finjustering från Philips iLab
Philips iLab-expertis har finjusterat ljudbilden från de 
här hörlurarna in i minsta detalj för att ge dig en 
oförglömlig lyssnarupplevelse. Den underliggande 
iLab-tekniken säkerställer större effekt från lägre 
frekvenser och bidrar till att skapa ett mer balanserat 
och exakt ljud jämfört med traditionella hörlurar.

Design med vinklad ljudkanal
Den här designen med vinklad ljudkanal har 
utvecklats utifrån gedigna kunskaper om 
hörselgångens anatomi, så att vinkeln för 
högtalarröret och öronsnäckorna anpassas 
individuellt efter formen på hörselgången. Förutom 
att ljudet leds direkt till dina öron utestängs 
omgivande brus, tack vare den perfekta passformen, 
så att du kan lyssna på musik på lägre volym.

Sitter säkert och bekvämt
Den överlägsna designen med en liten lutning på 15 
grader i modellen med vinklad ljudkanal är baserad 
på hörselgångens anatomi, vilket ger en naturlig 
passform och suverän komfort.

Extramjuka silikonsnäckor i tre 
storlekar
De utbytbara öronsnäckorna finns i tre storlekar 
(små, medelstora och stora) så att du kan få en 
individuellt anpassad passform. De är dessutom 
tillverkade i extremt mjukt silikon för största möjliga 
komfort när du lyssnar under längre perioder.

Tålig bärväska
Den smidiga bärväskan är tillverkad av tåligt material 
och har en sladdhållare så att du enkelt kan linda ihop 
sladden och förvara hörlurarna. Det ger även extra 
skydd för hörlurarna när du inte använder dem.

Symmetriska sladdar
De här hörlurarna har symmetriska sladdar så att du 
enkelt kan undvika att de trasslar ihop sig  
krångelfritt lyssnande helt enkelt.

Flexi-Grip-design
Det mjuka Flexi-Grip-materialet som omsluter 
hörlurarna förbättrar prestanda och förlänger 
hörlurarnas livslängd. Det skyddar sladdanslutningen 
från skador som skulle kunna uppstå genom den 
upprepade böjning hörlurarna utsätts för när du 
sätter i och tar ur dem.
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Ljud
• Impedans: 16 ohm vid 1 kHz
• Känslighet: 106 dB
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 12–22k Hz
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Kabellängd: 1,2 m

Inre kartong
• Bruttovikt: 0,3934 kg
• Inre kartong (L x B x H): 13 x 10,2 x 16 cm
• Nettovikt: 0,042 kg
• Taravikt: 0,3514 kg
• EAN: 87 12581 49742 2
• Antal konsumentförpackningar: 3

Yttre kartong
• Bruttovikt: 3,5487 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 54,1 x 21,8 x 18,1 cm
• Nettovikt: 0,336 kg
• Taravikt: 3,2127 kg
• EAN: 87 12581 49743 9
• Antal konsumentförpackningar: 24

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 9,5 x 15 x 4 cm
• Bruttovikt: 0,11 kg
• Nettovikt: 0,014 kg
• Taravikt: 0,096 kg
• EAN: 87 12581 49740 8
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister
•
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