
 

 

Philips
Hörlurar med mikrofon 
och brusreducering

32 mm element/sluten baksida
On-ear
Kompakt vikbar modell

SHL3855NC
Ratta ut världen, ratta in din favoritmusik

kraftfull bas
Uppslukas av musiken med innovativ ActiveShield, aktiv brusreduceringsteknik. 
Tryckavlastande kuddar ger långvarig komfort och den kompakta vikbara designen är 
perfekt för transport och enkel förvaring.

Konsten bakom brusreducering
• ActiveShield™ med brusreducering minskar bruset med upp till 97 %
• Inget väsande ljud för att garantera störningsfri uppspelning

Kraftfullt ljud
• Neodymiumhögtalarelement på 32 mm för en fyllig bas
• Sluten baksida blockerar brus för optimal ljudisolering

Gör tillvaron lite bekvämare
• Slimmad, kompakt och hopfällbar utformning för enkel bärbarhet
• Växla från musik till telefonsamtal med inbyggd mikrofon



 32 mm HD-element

Finjusterade neodymiumelement på 32 mm i 
kombination med ett akustiskt system med sluten 
baksida och passform i örat ger fyllig bas.

Utformning med sluten baksida

Justerade neodymiumelement på 32 mm i 
kombination med ett akustiskt system med sluten 
baksida och passform i örat ger ett utmärkt och 
imponerande precisionsljud.

Kompakt vikbar modell

Slimmad, kompakt och hopfällbar utformning för 
enkel bärbarhet i farten.

ActiveShield™

ActiveShield med teknik för aktiv brusreducering har 
två mikrofoner för att reducera låga frekvenser. De 
upptäcker omgivande ljud och omvandlar ljudvågen, 
sedan omvandlas signalen till tystnad och 
bakgrundsljud stängs ute på ett effektivt sätt.

Inget väsande ljud
Du kan höra ett väsande elektroniskt ljud när du 
använder hörlurar med aktiv brusreducering och inte 
spelar någon musik. Vår brusreduceringsteknik 
minimerar det väsande ljudet, så att din 
lyssningsupplevelse inte störs av onödigt brus.

Inbyggd mikrofon

Den inbyggda mikrofonen gör det enkelt att växla 
mellan att lyssna på musik och att svara i telefon. Det 
är enkelt att vara nära både din musik och 
människorna som är viktigast för dig.
SHL3855NC/00

Specifikationer
Ljud
• Akustiskt system: Stängd
• Frekvensåtergivning: 10 – 22 000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Magnettyp: Neodymium
• Maximal ineffekt: 30 mW
• Känslighet: 105 dB
• Högtalardiameter: 32 mm

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

Effekt
• Uppspelningstid: 40 tim
• Standby-tid: 50

Yttre kartong
• Bruttovikt: 2,194 lb
• Bruttovikt: 0,995 kg
• GTIN: 1 69 25970 70435 6
• Yttre kartong (L x B x H): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
• Yttre kartong (L x B x H): 8 x 6,4 x 8,5 tum
• Nettovikt: 1,19 lb
• Nettovikt: 0,54 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 0,455 kg
• Taravikt: 1,003 lb

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

19,5 x 20 x 5 cm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

7,7 x 7,9 x 2 tum
• EAN: 69 25970 70435 9
• Bruttovikt: 0,287 kg
• Bruttovikt: 0,633 lb
• Nettovikt: 0,397 lb
• Nettovikt: 0,18 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Taravikt: 0,236 lb
• Taravikt: 0,107 kg
• Typ av hyllplacering: Båda
•
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