
 

 

Philips
Hodetelefoner med 
mikrofon

Elementer på 32mm / lukket 

bakside

Hodetelefoner

SHL3165WT
Dynamisk og solid bass

Hodetelefoner med DJ-monitorstil og mikrofon
Disse hodetelefonene med DJ-monitorstil har kraftfull lyd og bass. De er utformet med 
myke øredeksler som kan dreies, slik at du får en perfekt lydopplevelse når du er på farten.

Perfekt lydopplevelse
• Høyttalerdrivere på 32 mm gir kraftfull og dynamisk lyd
• Lukket akustikk gir god lydisolering

Komfortabel for langvarig bruk
• Hodebånd og øredeksler som kan justeres, tilpasser seg hodet ditt
• Myke øreputer som puster, for lytting i lengre perioder

Anvendelighet
• 1,2 m kabel gir frie bevegelser på farten
• kompakt, sammenleggbar design for enkel oppbevaring når du er på farten
• Mikrofon og svarknapp på ledningen for enkle håndfrie samtaler



 1,2 m lang kabel

1,2 m kabel gir frie bevegelser på farten

32 mm høyttalerdriver

Kraftige høyttalerdrivere på 32 mm gir klar, detaljert 
og naturlig lyd.

Hodebånd og øredeksler som kan 
justeres

Hodebånd og øredeksler som kan justeres, tilpasser 
seg hodet ditt

Lukket akustikk

Lukket akustikk gir god lydisolering og stenger ute 
støy fra omgivelsene

Kompakt og sammenleggbar
Disse hodetelefonene i DJ-monitorstil er utformet 
for å gi deg en god opplevelse når du er på farten, og 
de kan legges sammen slik at de er enkle å bære med 
seg og oppbevare.

Mikrofon på ledningen og svarknapp

Mikrofon og svarknapp på ledningen for enkle 
håndfrie samtaler

Myke øreputer

Myke øreputer som puster, for lytting i lengre 
perioder
SHL3165WT/00

Spesifikasjoner
Lyd
• Akustisk system: lukket
• Frekvensområde: 8–22 000 Hz
• Impedans: 24 ohm
• Magnettype: Neodym
• Maksimal inngangseffekt: 1500 mW
• Følsomhet: 107 dB
• Høyttalerdiameter: 32 mm
• Membran: PET
• Type: Dynamisk

Utforming
• Farge: White

Tilkoblingsmuligheter
• Kabellengde: 1,2 m
• Kabeltilkobling: tosidig
• Kontakt: 3,5 millimeter
•
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