
 

 

Philips
Hörlurar med huvudband

• On-ear
• Svart

SHL4000
Dynamisk bas

Ratta in eller ut med de roterbara öronsnäckorna
Den klassiska huvudbandsdesignen och de roterbara öronsnäckorna med mjuk stoppning 
gör att hörlurarna sitter bekvämt så att du kan lyssna riktigt länge.

För överlägsen musikglädje
• 30 mm högtalarelement ger hög ljudkapacitet

Gjord för att passa dig och ditt sätt att leva
• Vridbara öronsnäckor, så du kan höra eller stänga ute ljudet från omgivningen
• Helt stoppade öronsnäckor ger extra komfort

Alltid redo
• Ultrakompakt vikbar design för enkel bärbarhet
• Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus



 1,2 m sladd
Perfekt kabellängd som ger dig frihet att ställa 
ljudenheten var du vill.

30 mm högtalarelement
Detta 30 mm högtalarelement är litet nog att ge 
bärkomfort, men stor nog att ge ett skarpt och 
kraftfullt ljud. Idealisk storlek för en skön 
lyssnarupplevelse utan distorsion.

Stoppade öronsnäckor
Hela öronsnäckorna på de här Philips-hörlurarna är 
stoppade med mjukt skumgummi. De är så bekväma 
att du knappt känner att du använder dem.

Vridbara öronsnäckor
Användarvänligare vridbara öronsnäckor, så att du 
lättare hör bakgrundsljudet

Ultrakompakt vikbar
3 enkla steg för att blir verkligt kompakta och 
vikbara, vilket är perfekt på resan så att du kan ta 
med musik överallt
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Ljud
• Akustiskt system: stängd
• Membran: Mylar-kon
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: CCAW
• Impedans: 32 ohm
• Maximal ineffekt: 40 mW
• Känslighet: 102 dB
• Högtalardiameter: 32 mm
• Frekvensåtergivning: 18–21 000 Hz

Anslutningar
• Kabelanslutning: tvåsidig
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 och 6,3 mm
• Anslutningens legering: krompläterad
• Kabeltyp: Koppar

Tillbehör
• Uttag för adapter: 3,5 - 6,3 mm

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

19,5 x 20 x 7,5 cm
• Bruttovikt: 0,266 kg
• Nettovikt: 0,12 kg
• Taravikt: 0,146 kg
• EAN: 69 23410 71014 4
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister

Yttre kartong
• Bruttovikt: 1,05 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 24,5 x 21,5 x 23 cm
• Nettovikt: 0,36 kg
• Taravikt: 0,69 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• GTIN: 1 69 23410 71014 1
•
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