
 

 

Philips
Headset med hovedbøjle

• På øret
• Sort

SHL4005
Dynamisk basgengivelse

Tune ind eller ud med drejende ørekapsler
Hovedtelefoner med klassisk hovedbøjledesign og drejende, blødt polstrede ørekapsler 
føles behagelige, selv når du lytter i lang tid eller er på farten.

For uovertruffen musiknydelse
• 32 mm ørekapsel giver høj lydkvalitet.

Udviklet til at passe til dig og din livsstil
• Drejelige ørekapsler giver dig mulighed for at tune ind og ud i forhold til dine omgivelser
• Polstrede ørekapsler giver ekstra komfort

Altid klar
• Kompakt sammenfoldeligt design, der er nemt at transportere
• Mikrofon og besvar-knap på ledningen giver nemme samtaler
• Et 1,2 m langt kabel, der er ideelt til udendørs brug.



 1,2 m kabel
Den ideelle kabellængde, så du får frihed til at 
anbringe din lydkilde, hvor du ønsker det.

32 mm ørekapsel
Denne 32 mm højttalerdriver har den perfekte 
størrelse til uforvrænget lyd. Den er kompakt, så du 
får komfort, men samtidig stor nok til at give en 
tydelig, kraftig lyd.

Polstrede ørekapsler
Hele ørekapslen på disse Philips-hovedtelefoner er 
polstret med blødt skum. Du vil føle det så 
behageligt, at du næsten ikke bemærker, du har dem 
på.

Drejelige ørekapsler
Mere brugervenlige, drejelige ørekapsler gør det 
nemt at følge med i baggrundslyde

Kompakt og sammenfoldeligt
Virkelig kompakt sammenfoldeligt, hvilket er perfekt 
til rejsebrug, så du kan tage din musik med dig 
overalt.

Mikrofon og besvar-knap på ledningen
Mikrofon og besvar-knap på ledningen giver nemme 
samtaler
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Lyd
• Akustisk konstruktion: lukket
• Membran: Mylar Dome
• Magnet: Neodym
• Stemmerør: CCAW
• Impedans: 32 ohm
• Max. belastning: 40 mW
• Følsomhed: 102 dB
• Højttalerdiameter: 32 mm
• Frekvenskurve: 19 - 21.000 Hz

Tilslutningsmuligheder
• Kabellængde: 1,2 m
• Stik-finish: forkromet
• Kabeltype: LC-OFC
• Kabeltilslutning: To i parallel, symmetrisk
• Stik: 3,5 mm stereo

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 19,5 x 20 x 7,5 cm

• Bruttovægt: 0,265 kg
• Nettovægt: 0,126 kg
• Taravægt: 0,139 kg
• EAN: 69 23410 71186 8
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister
• Type af hyldeplacering: Begge

Yderemballage
• Bruttovægt: 1,045 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 24,5 x 21,5 x 23 cm
• Nettovægt: 0,378 kg
• Taravægt: 0,667 kg
• Antal forbrugeremballager: 3
• GTIN: 1 69 23410 71186 5

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 15 x 16,5 x 7 cm
• Vægt: 0,126 kg
•
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