
 

 

Philips
iPhone-headset m. fjärrk. 
och mikrofon

SHH9756
Härligt bekväma

för iPhone
Det här headsetet med sina mjuka, gelvadderade högtalarskydd och med en design som 
sitter som gjuten i öronkanalen kommer att passa dig perfekt. Det har även integrerad, 
lättillgänglig fjärrkontroll med mikrofon så att du slipper ta fram din iPhone.

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

Du glömmer att du har dem på dig!
• Härligt bekväma med gelhölje

Musik för dina öron
• Exakt ljud
• Exceptionell brusreducering för kvalitetsljud vid låg volym

Alltid redo
• Bärväskan skyddar hörlurarna när du inte använder dem



 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.

Härligt bekväma
Hörlurarna är utformade för komfort, och är 
omslutna av ett gelskydd. Det mjuka skyddet formar 
sig varsamt efter ytterörat, vilket gör dem till dina 
nya favorithörlurar.

Exakt ljud
Ergonomiskt utformade för att ge dig exakt ljud 
direkt i örat. Den perfekta passformen håller brus 
borta, så att du kan uppslukas av din musik och dina 
samtal.

För bästa ljud vid låg volym
Du behöver inte längre skruva upp volymen på 
bullriga platser. Den vinklade ljudkanalen och de 
perfekt tätande öronsnäckorna utestänger en stor 
del av bakgrundsbruset, vilket ger samma ljudkvalitet 
vid lägre volym och längre batterilivslängd.
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Funktioner
• Volymkontroll
Ljud
• Frekvensåtergivning: 5–23 500 Hz
• Högtalardiameter: 8,6 mm
• Akustiskt system: Öppna
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: CCAW
• Membran: Mylar-kon
• Impedans: 16 ohm
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Känslighet: 103 dB
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 mm-kontakt (4 poler) för iPhone/

iPod
• Anslutningens legering: 24 k guldpläterad
• Kabeltyp: OFC
• Kompatibel med:: iPhone 3GS, iPod touch 2nd 

generation, iPod classic 120 GB, iPod nano 4th 
generation (video) (Du kanske behöver den 
senaste programvaran till din iPhone eller iPod för 
att mikrofon- och volymkontrollsfunktionerna ska 
fungera).

Bekvämlighet

Inre kartong
• EAN: 87 12581 50093 1
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Inre kartong (L x B x H): 26 x 10,5 x 16,8 cm
• Bruttovikt: 0,628 kg
• Nettovikt: 0,0744 kg
• Taravikt: 0,5536 kg

Yttre kartong
• EAN: 87 12581 50089 4
• Antal konsumentförpackningar: 96
• Yttre kartong (L x B x H): 53,5 x 43,5 x 35,8 cm
• Bruttovikt: 11 kg
• Nettovikt: 1,1904 kg
• Taravikt: 9,8096 kg

Förpackningens mått
• EAN: 87 12581 50085 6
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister
• Förpackningens mått (B x H x D): 

9,5 x 17,2 x 4 cm
• Bruttovikt: 0,093 kg
• Nettovikt: 0,0124 kg
• Taravikt: 0,0806 kg
•
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