
 

 

Philips
Hovedtelefoner med krog

Made for iPod/iPad
indbygget mikrofon

SHL8805
Skab dit eget design

Betjening - made for iPod
Oplev den klare lydgengivelse og stærke bas leveret af højttalere i høj kvalitet. Du kan 
også vælge et af de 4 designercovers, som giver et fantastisk look. Disse hovedtelefoner 
sætter din musik og stil i centrum.

Musik til dine ører
• 40 mm højttalerdriver giver lyd uden forvrængning.
• Lukket design udelukker lyd udefra
• Nyd den bedste ydelse i klassen og få optimal lydkvalitet.
• 24-karat forgyldt stik sikrer en ultrapålidelig tilslutning.
• Højtydende højttalere leverer rungende lyd og kraft

Som skabt til dig
• Ørepuder forbedrer bærekomforten og basgengivelsen.
• Ultra-bløde puder på hovedbøjlen giver maksimal bærekomfort
• Vælg den udskfitelige pude, der passer til din stil

Altid klar
• Da de er flade, når de foldes sammen, passer de nemt i rejsetaske
• Et 1,2 m langt kabel, der er ideelt til udendørs brug.



 40 mm højttalerdriver
40 mm højttalerdriver er fremstillet af et mylar 
komposit-materiale, så du får et meget følsomt og 
kraftigt element, der leverer lyd uden hørbar 
forvrængning.

Lukket design
Lyde udefra bliver effektivt lukket ude, mens lyden i 
hovedtelefonerne holdes i et forseglet kammer, der 
sikrer perfekt lydgengivelse. Det gør 
hovedtelefonerne perfekte til lytning af livemusik 
eller studieoptagelser.

Enestående lydkvalitet
Akustisk afstemt konstruktion og højkvalitets 
kapsler sikrer klassens bedste lydgengivelse.

24-karat forgyldt stik
Du kan være sikker på, at den kostbare 
guldbelægning på stikket vil give dig en mere pålidelig 
tilslutning, så du får en bedre lydkvalitet.

Bekvemme ørepuder
Ørepudernes specielle form og det luksuriøse 
materiale, de er fremstillet af, sikrer, at de sidder 
perfekt og derfor er så behagelige som muligt at 
bære. De forhindrer lydudslip og forbedrer også 
bassen. Ørepuderne er udformet på en sådan måde, 
at de slutter perfekt til området omkring øret.

Real Flat-sammenfoldning
Hovedtelefonerne er designet til at kunne foldes helt 
sammen, så de nemt kan være i din rejsetaske.

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

Rungende lyd og kraft
Højttalerdriveren er lavet af mylar komposit-
materiale, der giver et meget følsomt, men dog 
kraftfuld element, som muliggør fantastisk 
udgangseffekt og hi-fi-lyd uden hørbar forvrængning.

til maksimal bærekomfort
Ultra-bløde puder på hovedbånd i stof matcher 
ørepuderne og giver tætsluttende og sikker pasform 
på hovedet, uden at trykke på kraniet.

Udskiftelige puder
Vælg ét af de udskiftelige pudesæt til øresnegl med 
hver sin stil og farve, så det passer til din smag og 
stemning.
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Lyd
• Akustisk konstruktion: lukket
• Magnet: Neodym
• Svingspole: CCAW
• Membran: Mylar Dome
• Frekvenskurve: 15 - 24.000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Max. belastning: 100 mW
• Følsomhed: 107 dB
• Højttalerdiameter: 40 mm
• Type: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: enkeltsidet kabel
• Kabellængde: 1,2 m
• Stik: 3,5 mm
• Stik-finish: forgyldt
• Kabeltype: OFC

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 19,5 x 22,2 x 7,6 cm
• Bruttovægt: 0,31 kg

• Nettovægt: 0,16 kg
• Taravægt: 0,15 kg
• EAN: 87 12581 50051 1
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Kasse

Yderemballage
• Bruttovægt: 9,9 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 48 x 42 x 46,5 cm
• Nettovægt: 3,84 kg
• Taravægt: 6,06 kg
• EAN: 87 12581 50053 5
• Antal forbrugeremballager: 24

Indvendig emballage
• Bruttovægt: 1,13 kg
• Indvendig emballage (L x B x H): 

23,5 x 20,5 x 22 cm
• Nettovægt: 0,48 kg
• Taravægt: 0,65 kg
• EAN: 87 12581 50052 8
• Antal forbrugeremballager: 3
•
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