
 

 

Philips
Hovedtelefoner med 
mikrofon

DJ-monitorstil
Hvid

SHL3005WT
Kraftfuld lyd

Med DJ-monitorstil
Disse Philips SHL3005-hovedtelefoner giver dig kraftig lyd og bas. Sammen med de 
drejelige, blødt polstrede ørekapsler giver de dig den perfekte lydoplevelse på farten.

Perfekt lytteoplevelse
• Lukket akustikdesign giver god lydisolering
• 32 mm højttalerdriver leverer kraftig og dynamisk lyd
• DJ-monitortype, der kan udelade eller inddrage omgivelserne

Komfort
• Et 1,2 m langt kabel, der er ideelt til udendørs brug.
• Kan foldes fladt sammen, så du nemt kan tage den med dig
• Mikrofon og besvar-knap på ledningen giver nemme samtaler

Behagelig også ved langvarig brug
• Ørekapsler og hovedbøjle kan justeres, så de passer til alle hoveder
• Bløde ørepuder, så du kan lytte i lang tid uden ubehag



 32 mm ørekapsel

32 mm højttalerdriver leverer kraftig og dynamisk 
lyd

Justerbar hovedbøjle med ørekapsler

Ørekapsler og hovedbøjle kan justeres, så de passer 
til alle hoveder

DJ Monitor type

DJ-monitortype, der kan udelade eller inddrage 
omgivelserne

Komfortable, bløde ørepuder

Bløde ørepuder, så du kan lytte i lang tid uden 
ubehag
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Lyd
• Akustisk konstruktion: lukket
• Frekvenskurve: 20 - 20.000 Hz
• Impedans: 24 ohm
• Magnet: Neodym
• Max. belastning: 1000 mW
• Følsomhed: 106 dB
• Højttalerdiameter: 32 mm

Design
• Farve: Hvid

Tilslutningsmuligheder
• Kabellængde: 1,2 m
• Kabeltilslutning: to-sidet
• Stik: 3,5 mm

Emballagens mål
• EAN: 69 23410 72475 2
• Mål på emballage (B x H x D): 

19,95 x 25,4 x 4,5 cm
• Mål på emballage (B x H x D): 

7,9 x 10,0 x 1,8 tommer
• Bruttovægt: 0,2386 kg
• Bruttovægt: 0,526 lb
• Nettovægt: 0,1506 kg

• Nettovægt: 0,332 lb
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister
• Taravægt: 0,088 kg
• Taravægt: 0,194 lb
• Type af hyldeplacering: Begge

Yderemballage
• Bruttovægt: 2,050 lb
• Bruttovægt: 0,9298 kg
• GTIN: 1 69 23410 72475 9
• Ydre indpakning (L x B x H): 22 x 16,5 x 27,8 cm
• Ydre indpakning (L x B x H): 

8,7 x 6,5 x 10,9 tommer
• Nettovægt: 0,996 lb
• Nettovægt: 0,4518 kg
• Antal forbrugeremballager: 3
• Taravægt: 1,054 lb
• Taravægt: 0,478 kg

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 

6,0 x 7,3 x 1,6 tommer
• Mål på produkt (B x H x D): 15,2 x 18,5 x 4 cm
• Vægt: 0,1456 kg
• Vægt: 0,321 lb
•
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