
 

 

Philips
Hovedtelefoner med krog

On-ear
Sort

SHL5500
Til dig, der elsker musik

Uanset hvor du er!
Disse hovedtelefoner er designet til at nyde din musik, uanset hvor du er. De ultrabløde 
puder og den lette hovedbøjle giver dig mulighed for at lytte til dine yndlingssange i lang 
tid. Den fantastiske lydkvalitet giver dig en ny lytteoplevelse.

Du glemmer, du har dem på
• Ultrabløde skumpuder med hukommelse, som giver utroligt behagelig pasform
• Letvægtshovedbøjlen forøger både komforten og holdbarheden
• Stålhovedbånd med fjeder giver en fleksibel tilpasning til hovedet

Til dig, der elsker musik
• 40 mm højttalerdrivere giver krystalklar lyd og dyb bas
• Støjisolering giver ren musik

Uanset hvor du er
• Hovedtelefonerne kan foldes fladt sammen, så du nemt kan opbevare og bære dem
• Ultrasmart kabel, der ikke filtrer sig sammen
• Et 1,2 m langt kabel, der er ideelt til udendørs brug.



 Bløde skumpuder med hukommelse

Ultrabløde skumpuder med hukommelse tilpasses 
perfekt til konturerne i dine ører. Det giver dig den 
bedste pasform, samtidig med at du næsten ikke kan 
mærke dem.

40 mm højttalerdrivere

40 mm højttalerdrivere giver krystalklar lyd og 
utrolig dyb bas

Flad sammenfoldning
Hovedtelefonerne kan foldes fladt sammen, så du 
nemt kan opbevare og bære dem

Fladt kabel

Ultrasmart kabel, der ikke filtrer sig sammen.
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Lyd
• Akustisk konstruktion: Åben
• Magnet: Neodym
• Stemmerør: CCAW
• Membran: Mylar Dome
• Frekvenskurve: 10 - 28.000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Max. belastning: 50 mW
• Følsomhed: 106 dB
• Højttalerdiameter: 40 mm
• Type: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: To i parallel, symmetrisk
• Kabellængde: 1,2 m
• Stik: 3,5 mm stereo
• Stik-finish: 24 karat guld
• Kabeltype: OFC

Emballagens mål
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Kasse
• EAN: 69 23410 70492 1
• Mål på emballage (B x H x D): 19,7 x 21,7 x 8 cm
• Bruttovægt: 0,457 kg
• Nettovægt: 0,167 kg
• Taravægt: 0,29 kg

Yderemballage
• EAN: 87 12581 55728 7
• Antal forbrugeremballager: 3
• Bruttovægt: 1,6 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 26,5 x 22 x 24,5 cm
• Nettovægt: 0,501 kg
• Taravægt: 1,099 kg
•
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