
 

 

Philips
Hörlurar med huvudband

SHH8608
Tydligt ljud

för din mobiltelefon
Njut av tydligt ljud med tydliga höga toner, djup bas och brusreducering. 
Polymerhuvudbandet av industriklass är mycket flexibelt och tåligt. Dess vadderade och 
självjusterande innerband smiter bekvämt åt om huvudet.

Musik för dina öron
• Baskanalerna släpper in luftrörelser för ett bättre ljud

Utformad för dig
• Självjusterande inre huvudband
• Flexibelt, tåligt huvudband

Passar din musiktelefon
• Optimal kabellängd för mikrofon

Njut av kvalitetsljud
• Exceptionell brusreducering för kvalitetsljud vid låg volym

Alltid redo
• Kabeln för anslutning till ena sidan minskar kabeltrasslet och ökar komforten



 Baskanaler
Baskanalerna släpper in luftrörelser för ett bättre 
ljud med djup och fyllig bas.

Självjusterande inre huvudband
Vanligtvis justeras hörlurar för utomhusbruk genom 
att ett förlängningsbart huvudband sätts på plats. Det 
här kan vara väldigt opraktiskt eftersom det oftast 
måste göras varje gång du använder dem. Med de här 
hörlurarna får du igång musiken snabbare och 
enklare tack vare det flexibla, självjusterande 
huvudbandet. Det anpassar sig automatiskt till 
huvudets form och storlek.

Flexibelt, tåligt huvudband
Utomhushörlurar måste vara tåliga för att klara 
allmänt utomhusslitage. Men hårda material är 
knappast bekväma att ha på sig. Det här huvudbandet 
är tillverkat av polymer av industriklass som är tåligt 
men ändå tillräckligt flexibelt för att ge hög 
bärkomfort. Du kan till och med vrida dem utan att 
de går sönder eller förlorar sin form.

Hörlurar optimala för mikrofon
Kabellängden för de här hörlurarna är designade för 
en optimerad ljudupptagning från 
hörlursanslutningen. Den totala kabellängden 
optimeras också för de här hörlurarna, kombinerat 
med en hörlursanslutning. Du kan använda 
standardhörlurar med hörlursanslutningen (utan 
mikrofon och med ett vanligt 3,5 mm hörlursuttag) 
med en mobiltelefon. De medföljer ofta 
mobiltelefoner men kan också köpas separat. För de 
flesta mobiltelefonmärken finns Philips SHH1XXX-
hörlursanslutningar. Den totala kabellängden till 
mobiltelefonen optimeras också.

Kabel för anslutning till ena sidan
Kabeln är ansluten till en enda sida, vilket minskar 
risken för kabeltrassel avsevärt och gör det enklare 
att linda ihop kabeln vid förvaring.
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Ljud
• Högtalardiameter: 40 mm
• Frekvensåtergivning: 8–23 500 Hz
• Akustiskt system: stängd
• Magnettyp: Neodymium
• Maximal ineffekt: 40 mW
• Känslighet: 103 dB

Anslutningar
• Kabellängd: 0,3 m + 1 m
• Anslutning: 3,5 mm
• Anslutningens legering: guldpläterad
• Kabeltyp: OFC
• Kabelanslutning: enkelsidig

Tillbehör
• Förlängningskabel: 1 m
• Medföljer: skyddsfodral

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

20 x 21,5 x 8,5 cm
• Nettovikt: 0,158 kg
• Bruttovikt: 0,31 kg

• Taravikt: 0,152 kg
• EAN: 87 12581 48150 6
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 56,6 x 44 x 24,2 cm
• Nettovikt: 1,896 kg
• Bruttovikt: 5,98 kg
• Taravikt: 4,084 kg
• EAN: 87 12581 48151 3
• Antal konsumentförpackningar: 12

Inre kartong
• Inre kartong (L x B x H): 27,5 x 21,2 x 22,5 cm
• Nettovikt: 0,474 kg
• Bruttovikt: 1,23 kg
• Taravikt: 0,756 kg
• EAN: 87 12581 48152 0
• Antal konsumentförpackningar: 3

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 18 x 19,5 x 7,5 cm
• Vikt: 0,15 kg
•
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