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Ljud
• Magnettyp: Neodymium
• Frekvensåtergivning: 10-20 000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Känslighet: 102 dB

Yttre kartong
• EAN: 87 12581 35482 4
• Bruttovikt: 2,306 kg
• Yttre kartong (L x B x HL x B x H): 

39 x 20,6 x 27,47,3 x 4,8 x 8,2 cm
• Nettovikt: 0,324 kg
• Antal konsumentförpackningar: 12
• Taravikt: 1,982 kg
• Bruttovikt: 1,173 lb

• Nettovikt: 0,714 lb
• Taravikt: 0 459 lb

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

17,5 x 17,5 x 3,56,9 x 13,8 x 6,9 cm
• EAN: 87 12581 35079 6
• Bruttovikt: 0,121 kg
• Nettovikt: 0 027 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister
• Taravikt: 0 094 kg
• Bruttovikt: 0,267 lb
• Nettovikt: 0,06 lb
• Taravikt: 0,207 lb
•

Hörlurar med huvudband
  

Specifikationer

Publiceringsdatum 2007-
09-08

Version: 1.0

12 NC: 8670 000 32343
EAN: 87 12581 35079 6

© 2007 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
SHJ04

Produkt

Nike AirP
Nike AirPad
ventilations

1,2 mete
Den perfek
ljudenheten

Neodymi
Neodynium
starkt magn
basrespons

Ultralätt 
Det tunna o
knappt på 
5/00

fördelar

ad
 med super
hål ger utm

r lång kab
ta kabellän
 var du vill

ummagn
 är det bäs
etfält som 

 och ljudkva

huvudban
ch lätta hu

huvudet när
mjuka öronkuddar och extra stora 
ärkt dämpning och kylning

el
gden som ger dig frihet att ställa 

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

d
vudbandet i rostfritt stål känns 
 du använder det.


