
 

 

Philips
Headset med hovedbøjle

Over-ear
Hvid

SHH9560
Kraftfuld lyd

til dine mobiltelefoner
Disse hovedtelefoner leverer detaljeret lyd og støjisolering. Den polstrede og selvjusterende 
indvendige hovedbøjle sidder behageligt på hovedet. Mikrofonen fanger din stemme tydeligt. 
Ledningsfjernbetjeningen til lydstyrke og opkaldskontrol giver yderligere komfort.

Nyd kvalitetslyden
• Lukket design udelukker lyd udefra
• 40 mm højttalerdriver giver lyd uden forvrængning.

Designet til dig
• Følsom og elegant mikrofon, som fanger din stemme tydeligt
• Ledningsfjernbetjening til lyd og opkald
• 3,5 mm stik til Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm
• Ekstra 3,5 mm stik til Nokia, Sony Ericsson, Samsung

Absolut komfort
• Superbløde, lydisolerende ørepuder
• Selvjusterende indvendig hovedbøjle
• Det holdbare Flexi-Grip giver en stærk, fleksibel forbindelse

Altid klar
• Etui beskytter øretelefonerne, når de ikke er i brug.
• Et 1,2 m langt kabel, der er ideelt til udendørs brug.



 Lukket design
Lyde udefra bliver effektivt lukket ude, mens lyden i 
hovedtelefonerne holdes i et forseglet kammer, der 
sikrer perfekt lydgengivelse. Det gør 
hovedtelefonerne perfekte til lytning af livemusik 
eller studieoptagelser.

40 mm højttalerdriver
40 mm højttalerdriver er fremstillet af et mylar 
komposit-materiale, så du får et meget følsomt og 
kraftigt element, der leverer lyd uden hørbar 
forvrængning.

Følsom og elegant mikrofon
Følsom og elegant mikrofon, som fanger din stemme 
tydeligt

Ledningslyd- og opkaldsbetjening

Vil du ændre lydstyrke? Modtage eller afvise et 
opkald? Fjernbetjeningen styrer lydstyrke- og opkald. 
Med dette headset har du kontrol lige ved hånden!

3,5 mm stereostik
3,5 mm stereo-stik til Blackberry, HTC, iPhone, LG, 
Motorola og Palm

Ekstra 3,5 mm stik
Ekstra 3,5 mm stereostik til Nokia, Sony Ericsson og 
Samsung

Komfortabel til lang tids brug
De superbløde luksusørepuder gør det muligt at 
bruge dine hovedtelefoner, så længe du ønsker det, 
uden ubehag.

Selvjusterende indvendig hovedbøjle
Hovedtelefoner, der bæres udendørs, kan typisk 
justeres ved at udvide en justerbar hovedbøjle. 
Dette kan være besværligt, da den normalt skal 
justeres, hver gang du bruger den. Med disse 
hovedtelefoners fleksible, selvjusterende indre 
hovedbøjle får du hurtigere og nemmere din musik. 
Den justeres automatisk til hovedets form og 
størrelse.

Flexi-Grip-design

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

Etui medfølger
Pas på øretelefonerne, og undgå at kablet filtres 
sammen ved at opbevare dem i dette smarte, bløde 
etui.

1,2 m kabel
Den ideelle kabellængde, så du får frihed til at 
anbringe din lydkilde, hvor du ønsker det.
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Specifikationer
Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 17 x 19,5 x 7,5 cm
• Vægt: 0,15 kg

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: Kun kabel i den ene side
• Kabellængde: 1,2 m
• Stik: 3,5 mm stereo
• Stik-finish: 24 karat guld
• Mikrofon: Indbygget mikrofon
• Kabeltype: OFC

Komfort
• Lydstyrke

Lyd
• Akustisk konstruktion: Halvåben
• Membran: Mylar Dome
• Frekvenskurve: 12 - 24.000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Magnet: Neodym
• Max. belastning: 50 mW
• Følsomhed: 105 dB
• Højttalerdiameter: 40 mm
• Type: Dynamisk
• Stemmerør: CCAW

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 29 x 21,8 x 25 cm
• Nettovægt: 0,45 kg
• Bruttovægt: 1,72 kg
• Taravægt: 1,27 kg
• EAN: 87 12581 55529 0
• Antal forbrugeremballager: 3

Emballagens mål
• Type af hyldeplacering: Dummy
• Mål på emballage (B x H x D): 19,5 x 21,5 x 8,5 cm
• Nettovægt: 0,15 kg
• Bruttovægt: 0,47 kg
• Taravægt: 0,32 kg
• EAN: 69 23410 70395 5
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Dummy
•
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