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Ljud
• Akustiskt system: Öppna
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: CCAW
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 10 - 28 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Känslighet: 96 dB
• Högtalardiameter: 40 mm
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Kabelanslutning: Två parallella, symmetriska
• Kabellängd: 0,35 m + 1 m
• Anslutning: 3,5 mm stereo
• Anslutningens legering: 24 k guldpläterad
• Kabeltyp: OFC

Tillbehör
• Förlängningskabel

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

19,7 x 24,7 x 5,5 cm
• Bruttovikt: 0,25 kg
• Nettovikt: 0,1 kg
• Taravikt: 0,15 kg

Yttre kartong
• Bruttovikt: 2,52 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 39 x 22,5 x 29 cm
• Nettovikt: 0,6 kg
• Taravikt: 1,92 kg

Inre kartong
• Bruttovikt: 1,03 kg
• Inre kartong (L x B x H): 21 x 18,5 x 27 cm
• Nettovikt: 0,3 kg
• Taravikt: 0,73 kg
•

Hörlurar med huvudband
  

Specifikationer

Publiceringsdatum  
2008-10-27

Version: 4.0.11

12 NC: 8670 000 32777
EAN: 87 12581 35502 9

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
SHH9

Produkt

40 mm h
Högtalarele
mylarkomp
ljud utan hö

Sluten m
Ljuden runt
hålls i en sl
hörlurarna 
liveframträd

Utmärkt
Akustiskt ef
detsamma 

Neodymi
Neodynium
starkt magn
basrespons

24 k guld
Det ädla gu
anslutning o

Huvudba
De mjuka m
garanterar 

Bekväma
Öronkudda
perfekt pas
ljudläckage
är utformad

Optimala
Kabellängd
optimera lju
Kabellängd

Delningsk
Den här sta
ena änden 
ger dig öka

Vikbara
Hörlurarna
får plats i f

Utveckla
Den här pr
Nokia Xpre
telefonerna
telefonen i 
501/00

fördelar

ögtalarele
mentet på 
osit som ger
rbar distor

odell
 dig blocker
uten kamm
perfekta för
anden och

 ljudkvalit
fektiv desig
som optima

ummagn
 är det bäs
etfält som 

 och ljudkva

pläterad 
ldskiktet på
ch därmed

nd med s
aterial som

bekväm an

 öronkud
rnas utform
sform och m
 och ger hö
e på ett såd

 hörlurar
en på de hä
dupptagnin

en är också

abel
ndardkabe
och en 3,5 
d rörelsefrih

 är utforma
ickan.

d för Nok
odukten ha
ssMusic-tel
 garanterar
kombination
ment
40 mm är tillverkat av en 
 hög känslighet och styrka och ett 

sion.

as medan ljudet från hörlurarna 
are för perfekt kvalitet. Det gör 
 medhörning vid 
 inspelningar.

et
n och avancerade drivenheter är 
la ljudprestanda.

et
ta materialet för att skapa ett 
ökar högtalarspolens känslighet, 
litet.

kontakt
 kontakten ger en stabilare 
 en högre ljudkvalitet.

toppning
 används i huvudbandet 

vändning under lång tid.

dar
ning och lyxiga material ger 
aximal komfort. De förhindrar 

gre basprestanda. Öronkuddarna 
ant sätt att de sluter tätt i öronen.

 för mikrofon
r hörlurarna är utformad för att 
gen från din handsfreemikrofon. 
 perfekt för mobiltelefonen.

ln har en 3,5 mm honkontakt i 
mm hankontakt i den andra, och 
et med dina hörlurar.

de för att kunna vikas ihop så de 

ia XpressMusic
r utvecklats för användning med 
efoner. Omfattande tester med 
 att du får ut det bästa av 
 med den här Philips-produkten.

http://www.philips.com

