
 

 

Philips
iPhone-headset m. fjärrk. 
och mikrofon

SHH4507
Kuddkomfort

för iPhone, iPod och iPad
Mjuka öronkuddar av silikon omsluter försiktigt headsetet i dina öron. Inbyggd mikrofon, 
volym- och spårkontroll för din iPhone, iPod och iPad.

Tillbehöret för iPhone, iPod och iPad
• Inbyggd fjärrkontroll med mikrofon, volym och kontroll

Musik för dina öron
• Dubbla kanaler ger balans mellan höga toner och bas

Du glömmer att du har dem på dig!
• Luftfyllda öronsnäckor för suverän kuddkomfort

Alltid redo
• Tålig Flexi-Grip ger en stark och flexibel anslutning



 Inbyggd fjärrkontroll med mikrofon
Vill du hoppa över ett spår? Ändra volymen? Ta emot 
eller avvisa ett samtal? Spela in ett röstmeddelande? 
Fjärrkontrollen har en känslig mikrofon och 
volymkontroller, funktioner för samtal och att hoppa 
över. Den kan också sätta igång röstkontrollen. Med 
headsetkontrollen nära till hands behöver du inte 
förvara din iPhone eller iPod åtkomlig eller låsa upp 
skärmen.

Dubbla kanaler
Särskilt utformade ventilationskanaler som 
balanserar höga toner och bas för en mer harmonisk 
ljudupplevelse.

Luftfyllda öronsnäckor
Luft mellan snäckan och drivelementet ger en skön 
kuddkänsla eftersom det minskar trycket på öronen.

Flexi-Grip-design

En mjuk och flexibel anordning skyddar 
kabelanslutningen från skador som annars kan uppstå 
vid upprepad böjning.
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Ljud
• Frekvensåtergivning: 12-23500 Hz
• Högtalardiameter: 13,5 mm
• Akustiskt system: Öppna
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: CCAW
• Membran: Mylar-kon
• Impedans: 16 ohm
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Känslighet: 102 dB
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 mm stereo-plugg
• Kabeltyp: OFC
• Kompatibel med:: iPad, iPhone 3GS, iPod nano (4:e 

och 5:e generationen), iPod shuffle (3:e 
generationen), iPod touch (2:a generationen), iPod 
classic 120 GB/160 GB (Din enhet kan kräva den 
senaste programvaran)

• Kabelanslutning: Två parallella, symmetriska
• Anslutningens legering: Guldpläterad
• Mikrofon: Inbyggd mikrofon

Bekvämlighet
• Volymkontroll

Inre kartong
• EAN: 87 12581 55704 1
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Bruttovikt: 0,228 kg
• Nettovikt: 0,045 kg
• Taravikt: 0,183 kg
• Inre kartong (L x B x H): 18,5 x 10,5 x 10,4 cm

Yttre kartong
• EAN: 87 12581 55703 4
• Antal konsumentförpackningar: 24
• Bruttovikt: 2,206 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 39,2 x 23,2 x 25 cm
• Nettovikt: 0,36 kg
• Taravikt: 1,846 kg

Förpackningens mått
• EAN: 69 23410 70471 6
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister
• Förpackningens mått (B x H x D): 

9,5 x 17,2 x 3 cm
• Bruttovikt: 0,06 kg
• Nettovikt: 0,015 kg
• Taravikt: 0,045 kg

Produktstorlek
• Kabellängd: 120 cm
• Vikt: 0,015 kg
•
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