
 

 

Philips
Hörlurar med mikrofon

32 mm element/sluten baksida
On-ear

SHL3065BK
Klar och kraftfull bas

Hörlurar med DJ-lyssningsfunktion och mikrofon
De här DJ-inspirerade hörlurarna ger kraftfullt ljud och kraftfull bas. Hörlurarna har 
roterbara öronsnäckor med mjuk stoppning, vilket gör dem perfekta för resan.

Perfekt lyssnarupplevelse
• 32 mm högtalarelement för ett kraftfullt och dynamiskt ljud
• Sluten akustik ger bra ljudisolering

Bekväm för långvarig användning
• Justerbara öronsnäckor och huvudband anpassas så att det passar ditt huvud
• Mjuka öronkuddar som andas, passar när du lyssnar långa stunder

Bekvämlighet
• 1,2 m sladd ger full frihet för den musikaliska njutningen
• kompakt, hopfällbar konstruktion som gör hörlurarna enkla att förvara och ta med sig
• Inbyggd mikrofon och svarsknapp för enkla handsfreesamtal



 1,2 m lång sladd

1,2 m sladd ger full frihet för den musikaliska 
njutningen

32 mm högtalarelement

De kraftfulla 32 mm-elementen ger ett klart, 
detaljerat och naturligt ljud.

Justerbara öronsnäckor och huvudband

Justerbara öronsnäckor och huvudband anpassas så 
att det passar ditt huvud

Sluten akustik

Sluten akustik ger bra ljudisolering som stänger ute 
omgivande ljud

Kompakt och hopfällbar
Ger den bästa upplevelsen när du är i farten 
eftersom de här hörlurarna med DJ-
lyssningsfunktion kan fällas ihop och är lätta att ta 
med sig och förvara.

Inbyggd mikrofon och svarsknapp

Inbyggd mikrofon och svarsknapp för enkla 
handsfreesamtal

Mjuka öronkuddar

Mjuka öronkuddar som andas, passar när du lyssnar 
långa stunder
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Specifikationer
Design
• Färg: Svart

Ljud
• Akustiskt system: stängd
• Frekvensåtergivning: 10 – 22 000 Hz
• Impedans: 24 ohm
• Magnettyp: Neodymium
• Maximal ineffekt: 1000 mW
• Känslighet: 106 dB
• Högtalardiameter: 32 mm
• Membran: PET
• Typ: Dynamisk

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

Yttre kartong
• Bruttovikt: 3,439 lb
• Bruttovikt: 1,56 kg
• GTIN: 1 69 23410 73259 4
• Yttre kartong (L x B x H): 29,7 x 21 x 25,5 cm
• Yttre kartong (L x B x H): 11,7 x 8,3 x 10 tum
• Nettovikt: 1,653 lb
• Nettovikt: 0,75 kg
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Taravikt: 0,81 kg
• Taravikt: 1,786 lb

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Blister
• Typ av hyllplacering: Båda
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,5 x 22,2 x 4,5 cm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

7,7 x 8,7 x 1,8 tum
• EAN: 69 23410 73259 7
• Bruttovikt: 0,227 kg
• Bruttovikt: 0,5 lb
• Nettovikt: 0,275 lb
• Nettovikt: 0,125 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Taravikt: 0,225 lb
• Taravikt: 0,102 kg
•
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