
 

 

Philips
Hörlurar med huvudband

SHL8807
Designa själv

Gjorda för styrning av iPod
Upplev klar ljudåtergivning och stark bas från högkvalitetshögtalare. Du kan också välja ett 
av fyra designerhöljen och få en snygg look. De här hörlurarna handlar helt och hållet om 
musik och stil.

Musik för dina öron
• 40 mm högtalarelement ger ljud utan distorsion
• Sluten modell blockerar omgivande ljud
• Njut av högsta möjliga prestanda och ljudkvalitet
• 24 k guldpläterad kontakt ger fullständigt stabila anslutningar
• Högtalare med höga prestanda ger dånande ljud och kraft

Gjord för att passa dig och ditt sätt att leva
• Öronkuddarna ökar bärkomforten och basresponsen
• Extra mjuk huvudbandsvaddering som ger överlägsen bekvämlighet
• Välj de utbytbara kåpor som passar din stil

Alltid redo
• Hopvikta mycket tunna och får lätt plats i väskan
• Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus



 40 mm högtalarelement
Högtalarelementet på 40 mm är tillverkat av en 
mylarkomposit som ger hög känslighet och styrka 
och ett ljud utan hörbar distorsion.

Sluten modell
Ljuden runt dig blockeras medan ljudet från 
hörlurarna hålls i en sluten kammare för perfekt 
kvalitet. Det gör hörlurarna perfekta för medhörning 
vid liveframträdanden och inspelningar.

Utmärkt ljudkvalitet
Akustiskt effektiv design och avancerade drivenheter 
är detsamma som optimala ljudprestanda.

24 k guldpläterad kontakt
Det ädla guldskiktet på kontakten ger en stabilare 
anslutning och därmed en högre ljudkvalitet.

Bekväma öronkuddar
Öronkuddarnas utformning och lyxiga material ger 
perfekt passform och maximal komfort. De 
förhindrar ljudläckage och ger högre basprestanda. 
Öronkuddarna är utformade på ett sådant sätt att de 
sluter tätt i öronen.

Hopvikta mycket tunna
Hörlurarna kan vikas ihop platt, så de får lätt plats i 
väskan.

1,2 m sladd
Perfekt kabellängd som ger dig frihet att ställa 
ljudenheten var du vill.
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Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 14,5 x 17,5 x 6,7 cm
• Vikt: 0,139 kg

Ljud
• Akustiskt system: Stängd
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: CCAW
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 15–24 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Maximal ineffekt: 100 mW
• Känslighet: 107 dB
• Högtalardiameter: 40 mm
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Kabelanslutning: Kabel för anslutning till ena sidan
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 mm stereo

• Anslutningens legering: 24 k guldpläterad
• Kabeltyp: OFC

Förpackningens mått
• Typ av hyllplacering: Dummy
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,5 x 22 x 4,5 cm
• Bruttovikt: 0,33 kg
• Nettovikt: 0,152 kg
• Taravikt: 0,178 kg
• EAN: 69 23410 70483 9
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Dummy

Yttre kartong
• Bruttovikt: 1,158 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 21 x 15,5 x 22,5 cm
• Nettovikt: 0,456 kg
• Taravikt: 0,702 kg
• EAN: 87 12581 55753 9
• Antal konsumentförpackningar: 3
•
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