
 

 

Philips
Hörlurar med mikrofon

32 mm element/sluten baksida
DJ-lyssningsfunktion

SHL3005BK
Kraftfullt ljud

Med DJ-lyssningsfunktion
De här Philips-hörlurarna SHL3005 ger dig mäktigt ljud och mäktig bas. De är formgivna 
med mjuka, roterbara stoppade öronsnäckor för en perfekt musikupplevelse på resan.

Perfekt lyssnarupplevelse
• Sluten akustik ger bra ljudisolering
• 32 mm högtalarelement ger ett kraftfullt och dynamiskt ljud
• DJ-lyssning för in- och utfasning av omgivningen

Bekvämlighet
• Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus
• Platt och vikbar konstruktion så att du enkelt kan ta med dig hörlurarna
• Inbyggd mikrofon och svarsknapp för enkla samtal

Bekväm för långvarig användning
• Justerbara öronsnäckor och huvudband som passar alla huvuden
• Mjuka öronkuddar som är bekväma även när du lyssnar långa stunder



 32 mm högtalarelement

32 mm högtalarelement ger ett kraftfullt och 
dynamiskt ljud

Justerbara öronsnäckor och huvudband

Justerbara öronsnäckor och huvudband som passar 
alla huvuden

Vändbara öronkåpor

DJ-lyssning för in- och utfasning av omgivningen

Mjuka öronkuddar för komfort

Mjuka öronkuddar som är bekväma även när du 
lyssnar långa stunder
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Ljud
• Akustiskt system: stängd
• Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
• Impedans: 24 ohm
• Magnettyp: Neodymium
• Maximal ineffekt: 1000 mW
• Känslighet: 106 dB
• Högtalardiameter: 32 mm

Design
• Färg: Svart

Anslutningar
• Kabellängd: 1,2 m
• Kabelanslutning: tvåsidig
• Anslutning: 3,5 mm

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 22 x 16,5 x 27,8 cm
• Yttre kartong (L x B x H): 8,7 x 6,5 x 10,9 tum
• Nettovikt: 0,4518 kg
• Nettovikt: 0,996 lb
• Bruttovikt: 0,9298 kg
• Bruttovikt: 2,05 lb
• Taravikt: 0,478 kg

• Taravikt: 1,054 lb
• GTIN: 1 69 23410 72289 2
• Antal konsumentförpackningar: 3

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

19,95 x 25,4 x 4,5 cm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

7,9 x 10 x 1,8 tum
• Nettovikt: 0,1506 kg
• Nettovikt: 0,332 lb
• Bruttovikt: 0,2386 kg
• Bruttovikt: 0,526 lb
• Taravikt: 0,088 kg
• Taravikt: 0,194 lb
• EAN: 69 23410 72289 5
• Typ av hyllplacering: Båda
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 15,2 x 18,5 x 4 cm
• Produktens mått (B x H x D): 6,0 x 7,3 x 1,6 tum
• Vikt: 0,1456 kg
• Vikt: 0,321 lb
•
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