
 

 

Philips
Hörlurar

DJ-lyssningsfunktion
Svart

SHL3300
Djup bas, definierat ljud

Med DJ-lyssningsfunktion
SHL3300 har tillverkats för kompromisslöst ljud och har 40 mm neodymhögtalarelement som 
klarar effekter på 2200 mW – för definierad bas och precisionsljud utan förvrängning. 
Öronsnäckorna roterar 165 grader för enkel lyssning, och återställs automatiskt till ursprungsläget.

Den perfekta lyssnarupplevelsen
• Högeffektshantering på 2 200 mW: ingen förvrängning ens med hög volym
• 40 mm neodymhögtalarelement för djup och definierad bas
• Systemet med sluten baksida blockerar ljud utifrån
• Vändbara öronkåpor med anslutning på ena sidan gör det enkelt att fasa in och ut

Bekväm för långvarig användning
• Justerbara öronsnäckor och huvudband som passar alla huvuden
• Mjuka kuddar med 95 mm diameter för större bekvämlighet
• Brett lättviktshuvudband med EVA-skum för bekväm passform

Bekväma och tåliga
• 1,5 m spiralsladd för extra flexibilitet och hållbarhet
• Öronsnäckorna återställs automatiskt till ursprungsläget efter användning
• Kompakt hopfällbar utformning som gör dem enkla att förvara
• Tester med 8 000 kabelböjningar garanterar hållbarheten
• Öronsnäckor med 165° vridning ger bättre lyssningsfunktion och mer flexibilitet



 Justerbara öronsnäckor och huvudband

Justerbara öronsnäckor och huvudband som 
passar alla huvuden

1,5 m spiralsladd

Med den 1,5 m långa spiralsladden får du större 
rörelsefrihet. Spiralformen gör också att du 
kan dra i delarna utan att slita på dem, och 
dessutom blir det mindre trassel trots att 
sladden är så lång.

Öronsnäckor som återställs automatiskt
Öronsnäckorna återställs automatiskt till 
ursprungsläget efter användning

Kompakt hopfällbar utformning

Hörlurarna med DJ-lyssningsfunktion ger den 
bästa upplevelsen när du är i farten eftersom 
de enkelt kan fällas ihop och förvaras. Den 

smarta designen och det genomtänkta 
komponenturvalet, samt de praktiska 
gångjärnen, gör att hörlurarna är enkla att 
hantera. SHL3100 kan vikas helt platt och de 
mer avancerade SHL3200 och 3300 kan vikas 
till kompaktare format.

Hållbar kabel
Hörlurarna är konstruerade för att vara 
robusta och högeffektiva, och de utlovar en 
ljudupplevelse som aldrig sviker. 
Kabelsystemen är utarbetade för att motstå 
starka ryck och upprepade böjningar – större 
påfrestningar än vad som förekommer under 
daglig användning. Allt detta kan säkerställas 
tack vare att alla kabeltyper genomgår stränga 
tester med 8 000 böjningar.

Öronsnäckor med 165° vridning

De här öronsnäckorna är utformade med 
tanke på professionella DJ:ar och kan därför 
vridas 165°, så att det går bra att lyssna i ena 
örat och mixa spår samtidigt. Vridningen är 
också praktisk vid vanligt lyssnande om något 
annat än musiken kräver tillfällig 
uppmärksamhet.

Högeffektshantering på 2 200 mW
Högeffektshantering ger höga prestanda – 
oavsett volym eller källa. Lyssna på all musik 
från MP3-spelare, smarttelefoner, 
hemmaljudenheter och mixerbord. Även med 
hög volym eller hög ljudeffekt blir ljudet klart 
och utan förvrängning.

Neodymelement på 40 mm

Neodymelement har ett enastående 
frekvensomfång som ger klara höga toner och 
bas som lätt utökas och definieras. 
Ljudseparationen är också fantastiskt klar, så 
att du hör varje ton i exakt rätt ögonblick – och 
kan mixa spår på ett proffsigt sätt eller njuta 
intensivt av dina favoriter när du är på språng.

System med sluten baksida

Systemet med sluten baksida blockerar ljud 
utifrån

Vändbara öronkåpor

Vändbara öronkåpor med anslutning på ena 
sidan gör det enkelt att fasa in och ut
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Ljud
• Akustiskt system: stängd
• Frekvensåtergivning: 18–25 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Magnettyp: Neodymium
• Maximal ineffekt: 2 200 mW
• Känslighet: 108 dB
• Högtalardiameter: 40 mm

Anslutningar
• Kabelanslutning: enkelsidig

Förpackningens mått
• EAN: 69 23410 71820 1
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,5 x 24,5 x 10,5 cm
• Bruttovikt: 0,4345 kg
• Nettovikt: 0,3165 kg
• Taravikt: 0,118 kg
• Typ av hyllplacering: Båda

Yttre kartong
• GTIN: 1 69 23410 71820 8
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Bruttovikt: 3,08 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 63 x 21 x 27,5 cm
• Nettovikt: 1,899 kg
• Taravikt: 1,181 kg

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 17,5 x 21 x 9,5 cm
• Vikt: 0,3165 kg
•
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