
 

 

Philips
iPhone-headset m. fjärrk. 
och mikrofon

SHH9567
Kraftfullt ljud

för iPhone, iPod och iPad
Ger ett detaljrikt ljud och perfekt brusreducering. Det vadderade och självjusterande inre 
huvudbandet sitter bekvämt på ditt huvud. Inbyggd mikrofon, volym- och spårkontroll för 
din iPhone, iPod eller iPad.

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

Njut av kvalitetsljud
• Sluten modell blockerar omgivande ljud
• 40 mm högtalarelement ger ljud utan distorsion

Suverän komfort
• Ljudisolerande supermjuka öronkuddar
• Tålig Flexi-Grip ger en stark och flexibel anslutning
• Självjusterande inre huvudband

Alltid redo
• Fodralet skyddar hörlurarna när du inte använder dem
• Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus



 1,2 m sladd
Perfekt kabellängd som ger dig frihet att ställa 
ljudenheten var du vill.

40 mm högtalarelement
Högtalarelementet på 40 mm är tillverkat av en 
mylarkomposit som ger hög känslighet och styrka 
och ett ljud utan hörbar distorsion.

Fodral medföljer
Sköt om dina hörlurar och undvik kabeltrassel 
genom att förvara dem i det praktiska mjuka fodralet.

Sluten modell
Ljuden runt dig blockeras medan ljudet från 
hörlurarna hålls i en sluten kammare för perfekt 
kvalitet. Det gör hörlurarna perfekta för medhörning 
vid liveframträdanden och inspelningar.

Bekväm även under lång användning

Tack vare de lyxiga supermjuka öronkuddarna kan 
du bära ditt headset så länge du vill utan obehag.

Flexi-Grip-design

En mjuk och flexibel anordning skyddar 
kabelanslutningen från skador som annars kan uppstå 
vid upprepad böjning.

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.

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.
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Anslutningar
• Kabelanslutning: Kabel för anslutning till ena sidan
• Kabellängd: 1,2 m
• 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)

• Anslutning: 3,5 mm stereo-plugg
• Anslutningens legering: 24 k guldpläterad
• Mikrofon: Inbyggd mikrofon
• Kabeltyp: OFC

Bekvämlighet
• Volymkontroll

Ljud
• Akustiskt system: Halv-öppen
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 12–24 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Magnettyp: Neodymium
• Maximal ineffekt: 50 mW

• Känslighet: 105 dB
• Högtalardiameter: 40 mm
• Typ: Dynamisk
• Högtalarspole: CCAW

Yttre kartong
• EAN: 87 12581 55707 2
• Bruttovikt: 1,645 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 29 x 21,8 x 25 cm
• Nettovikt: 0,45 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 1,195 kg

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

19,5 x 23,5 x 8,5 cm
• EAN: 69 23410 70473 0
• Bruttovikt: 0,445 kg
• Nettovikt: 0,15 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister
• Taravikt: 0,295 kg
•
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