
 

 

Philips
Hörlurar med huvudband

On-ear
Röd

SHL5000
För kärleken till musiken

Var du än är!
De här hörlurarna har utformats för att du ska kunna njuta av musiken var du än är. De 
mjuka kuddarna gör att du aldrig blir trött när du lyssnar på dina favoritspår och det 
fantastiska ljudet ger en ny lyssningsupplevelse.

Du glömmer att du har dem på dig!
• Huvudband i fjäderstål gör att de kan ställas in flexibelt på huvudet
• Lätt huvudband förbättrar bärkomforten och ger extra tålighet
• Mjuka öronkuddar så att du kan lyssna länge

För kärleken till musiken
• 30 mm högtalarelement ger ett fantastiskt ljud med djup bas
• Brusreducering för ren musik

Vart du än går
• Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus
• Hörlurarna kan vikas platt och är enkla att förvara och bära med sig



 30 mm högtalarelement
30 mm högtalarelement ger ett fantastiskt ljud med 
djup bas

Vikbar för plan förvaring

Hörlurarna kan vikas platt och är enkla att förvara 
och bära med sig

mjuka öronkuddar
Mjuka öronkuddar av läder så att du kan lyssna på 
dina favoritlåtar länge.
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Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 15,5 x 18 x 7,5 cm
• Vikt: 0,12232 kg

Ljud
• Akustiskt system: Öppna
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: CCAW
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 10 - 28 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Känslighet: 106 dB
• Högtalardiameter: 30 mm
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Kabelanslutning: Två parallella, symmetriska
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 mm stereo

• Anslutningens legering: 24 k guldpläterad
• Kabeltyp: OFC

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Blister
• Typ av hyllplacering: Båda
• Antal produkter som medföljer: 1
• EAN: 69 23410 70487 7
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,5 x 20 x 8 cm
• Bruttovikt: 0,37221 kg
• Nettovikt: 0,12232 kg
• Taravikt: 0,24989 kg

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 3
• EAN: 87 12581 55771 3
• Bruttovikt: 1,32793 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 25 x 20,3 x 22,2 cm
• Nettovikt: 0,36696 kg
• Taravikt: 0,96097 kg
•
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