
 

 

Philips
Lette hodetelefoner

SHL1602
Lett som luft

Det sømløse og lette hodebåndet i kombinasjon med de myke øredekslene gjør at du 
nesten ikke kjenner at du bruker hodetelefonene. Øredekslene kan også dreies slik at de 
kan oppbevares flatt.

Utformet for deg og din livsstil
• Ultralett hodebånd gir bedre komfort og tilpasning
• Enkel hodebånddesign som er fullstendig justerbar slik at du får best mulig passform
• Sammenleggbar design slik at de er enkle å ta med seg
• Myke øredeksler sørger for ekstra komfort

For suveren musikknytelse
• 30 mm-høyttalerdriver med stor lydytelse



 Ultralett hodebånd
Det tynne og lette hodebåndet i rustfritt stål er så 
lett at du ikke kommer til å merke at du bruker det.

30 mm-høyttalerdriver
Kompakt for brukskomfort, men likevel stor nok til 
å gi klar, kraftig lyd. Denne 30 mm-høyttalerdriveren 
har perfekt størrelse for en forvrengningsfri 
lydopplevelse.

Myke øredeksler
Hele øredekslet er dekket med mykt skum. Det er 
så komfortabelt at du knapt merker at du har det på.

Sammenleggbar design
Øredekslene kan legges sammen slik at du kan bære 
dem rundt halsen og enkelt oppbevare dem.

enkel hodebånddesign
Svært enkel hodebånddesign, men den er fullstendig 
justerbar for å passe til alle hodestørrelser.
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Lyd
• Akustisk system: Åpen
• Magnettype: Neodym
• Membran: Mylar-dome
• Talespole: Kobber
• Frekvensområde: 40–20 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Maksimal inngangseffekt: 30 mW
• Følsomhet: 102 dB
• Høyttalerdiameter: 30 mm
• Type: Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter
• Kabeltilkobling: To-parallell, symmetrisk
• Kabellengde: 1,2 m
• Kontakt: 3,5 mm stereo
• Kontaktoverflate: gullbelagt
• Kabeltype: Kobber

Ytre eske
• Bruttovekt: 0,9708 kg
• Yttereske (L x B x H): 24 x 16,8 x 23,2 cm
• Nettovekt: 0,28122 kg
• Taravekt: 0,68958 kg
• EAN: 87 12581 52345 9
• Antall emballasjer: 6

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 19,7 x 22,2 x 3 cm
• Bruttovekt: 0,12144 kg
• Nettovekt: 0,04687 kg
• Taravekt: 0,07457 kg
• EAN: 87 12581 52344 2
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Blister
•
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