Philips
Hovedtelefoner til iPhone
med fjernbetj./mik.

SHH4507

Cushion Comfort
til iPhone, iPod og iPad
Bløde silikoneørepuder giver dette headset en nænsom polstring i dit øre. Findes også
med integreret mikrofon og kontrol af lydstyrke og numre til din iPhone, iPod og iPad.
Din ledsager til iPhone, iPod og iPad
• Ledningsbetjening med mikrofon, lydstyrke og kontrol
Musik til dine ører
• De to porte afbalancerer de høje toner og bassen
Du glemmer, du har dem på
• Luftpuder giver perfekt komfort
Altid klar
• Det holdbare Flexi-Grip giver en stærk, fleksibel forbindelse

SHH4507/10

Hovedtelefoner til iPhone med fjernbetj./mik.

Specifikationer
Lyd
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frekvenskurve: 12-23.500 Hz
Højttalerdiameter: 13,5 mm
Akustisk konstruktion: Åben
Magnet: Neodym
Stemmerør: CCAW
Membran: Mylar Dome
Impedans: 16 ohm
Max. belastning: 50 mW
Følsomhed: 102 dB
Type: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder
•
•
•
•

Kabellængde: 1,2 m
Stik: 3,5 mm stereo
Kabeltype: OFC
Kompatibel med:: iPad, iPhone 3GS, iPod nano (4.
og 5. generation), iPod shuffle (3. generation), iPod
touch (2. generation), iPod classic 120 GB/160 GB
(Din enhed kan kræve den nyeste software for
support)
• Kabeltilslutning: To i parallel, symmetrisk
• Stik-finish: Guldbelagt
• Mikrofon: Indbygget mikrofon

Komfort

Vigtigste nyheder
Indvendig emballage
•
•
•
•
•
•

EAN: 87 12581 55704 1
Antal forbrugeremballager: 3
Bruttovægt: 0,228 kg
Nettovægt: 0,045 kg
Taravægt: 0,183 kg
Indvendig emballage (L x B x H):
18,5 x 10,5 x 10,4 cm

Yderemballage

•
•
•
•
•
•

EAN: 87 12581 55703 4
Antal forbrugeremballager: 24
Bruttovægt: 2,206 kg
Ydre indpakning (L x B x H): 39,2 x 23,2 x 25 cm
Nettovægt: 0,36 kg
Taravægt: 1,846 kg

Emballagens mål

•
•
•
•
•
•
•

EAN: 69 23410 70471 6
Antal medfølgende produkter: 1
Emballagetype: Blister
Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 17,2 x 3 cm
Bruttovægt: 0,06 kg
Nettovægt: 0,015 kg
Taravægt: 0,045 kg

Ledningsbetjening med mikrofon

Vil du springe et nummer over? Justere lydstyrken?
Modtage eller afvise et opkald? Optage et
stemmememo? Betjeningen er udstyret med en
følsom mikrofon, lydstyrkeregulering, opkalds- og
overspringsfunktioner. Den kan også udløse
stemmestyring. Med disse hovedtelefoner har du
betjeningen lige ved hånden - du behøver ikke at
have din iPhone eller iPod fremme eller låse
skærmen op.

To porte

Specialdesignede porte, der kanaliserer luften og
afbalancerer de høje toner og bassen, så man får en
mere afrundet lytteoplevelse.

Luftpuder

Luft mellem ørekapslen og puden giver en blød
fornemmelse som en hovedpude og reducerer
trykket mod dine ører.

Flexi-Grip-design

Produktmål

• Lydstyrke

• Kabellængde: 120 cm
• Vægt: 0,015 kg
•

En blød, fleksibel del beskytter kabelforbindelsen
mod beskadigelse, der ellers kunne opstå ved
gentagen bukning.
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