
 

 

Philips
In-Ear-hörlurar

SHE9900
Enastående komfort med 

FlexInear
De här professionella högtalarna ger störst exakthet när det gäller ljudåtergivning och 
med fininställd bas blir musikupplevelsen hemma till något extra. Med FlexInear sitter 
öronsnäckorna naturligt i örat och ger extra skön passform och komfort.

Njut av kvalitetsljud
• Exakt akustisk finjustering från Philips iLab för detaljerat ljud
• Justerat bassystem som ger förbättrat, djupare basljud
• Design med vinklad ljudkanal ger exceptionell brusreducering
• Högupplösningsomvandlare för exakt ljudåtergivning

Enastående bärkomfort
• De rörliga rören i FlexInear justeras i örat för anpassad passform
• Skumskydd ger tättslutande och personligt anpassad passform
• Extramjuka silikonsnäckor i tre storlekar ger en perfekt passform

Alltid redo
• Två olika användningssätt för en säker passform för alla tillfällen
• Symmetriska sladdar - lika längd ger mindre trassel
• Tålig Flexi-Grip ger en stark och flexibel anslutning
• Bärväskan skyddar hörlurarna när du inte använder dem



 Exakt akustisk finjustering
De här hörlurarna har utformats för att ge en 
lyssnarupplevelse av högsta kvalitet. De har 
genomgått noggranna justeringar av Philips iLab 
så att du får ljud av professionell klass med 
utökat frekvensomfång för höga toner med 
hög precision. Det resulterande ljudet är klart, 
tydligt och detaljerat.

Justerat bassystem

Justerat bassystem optimerar ljud vid lägre 
frekvenser för att ge förbättrade, djupare 
basprestanda.

FlexInear för enastående komfort

De rörliga rören i FlexInear justeras i örat för 
att ge en anpassad passform, vilket gör dem 
bekvämare än traditionella hörlurar och ger dig 
en extra bekväm ljudupplevelse.

Tättslutande skumskydd
De här skydden är tillverkade av en typ av 
skummaterial som långsamt återfår formen och 
är ett bekvämt alternativ till öronsnäckorna i 
gummi. Du får en tättslutande passform om du 
klämmer ihop skydden mellan fingrarna innan 

du för in dem i hörselgången. Håll sedan 
hörluren på plats några sekunder medan 
skummet sväller ut tills hörluren sitter säkert 
och tättslutande.

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.

Två olika användningssätt

Olika användningssätt för en säker passform 
för alla tillfällen - rakt ned för ledig lyssning 
eller över öronen när du är ute och rör på dig.

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.

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

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.

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

Högupplösningsomvandlare

Motorn i mottagaren består av en spole, en u-
format armatur i metall, ett par permanenta 
magneter och en styrenhet och ett membran. 
Elektromagnetiska strömmar ändrar 
armaturens polaritet, uppåt eller nedåt, så att 
styrstången och membranet flyttas och ljud 
genereras. Mottagarkomponenterna har 
finjusterats så att mer effekt genereras vid lägre 
frekvenser samtidigt som topparna förstärks 
vid högre frekvenser. Det resulterande ljudet 
är klart, tydligt och detaljerat med utökat 
frekvensomfång för höga toner med hög 
precision.
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Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 1,2 x 2,7 x 2 cm
• Vikt: 0,013 kg

Ljud
• Frekvensåtergivning: 20–20k Hz
• Impedans: 16 ohm vid 1 kHz
• Maximal ineffekt: 10 mW
• Känslighet: 102 dB SPL/mW vid 1 kHz

Anslutningar
• Kabellängd: 1,2 m

Förpackningens mått
• Typ av hyllplacering: Dummy
• Förpackningens mått (B x H x D): 9,5 x 15 x 6 cm
• EAN: 87 12581 53954 2
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Dummy
• Bruttovikt: 0,193 kg

• Nettovikt: 0,046 kg
• Taravikt: 0,147 kg

Yttre kartong
• EAN: 87 12581 53956 6
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Bruttovikt: 1,57 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 23,6 x 21,6 x 21,4 cm
• Nettovikt: 0,276 kg
• Taravikt: 1,294 kg

Inre kartong
• EAN: 87 12581 53958 0
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Bruttovikt: 0,665 kg
• Inre kartong (L x B x H): 19,4 x 10,6 x 17,4 cm
• Nettovikt: 0,138 kg
• Taravikt: 0,527 kg

Tillbehör
• Bärväska
•
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