
 

 

Philips
Hovedtelefoner med krog

SHL9307
Perfekt pasform, fyldig bas

Superb lydoplevelse
Ultralette, sammenfoldelige hovedtelefoner med hovedbøjle med overlegen lyd. De store 40 
mm højttalere i studiekvalitet giver fantastisk detaljeret lyd med FloatingCushions, der giver 
mulighed for fuld justering af ørekapslerne i flere retninger for at sikre perfekt pasform.

Din ledsager til iPhone, iPod og iPad
• Ledningsbetjening med mikrofon, lydstyrke og kontrol

Musik til dine ører
• 40 mm højttalerdriver giver lyd uden forvrængning.
• Neodym-magnet forbedrer basgengivelsen og følsomheden.

Udviklet til at passe til dig og din livsstil
• Ultralet hovedbøjle giver øget komfort
• FloatingCushion-design gør det muligt at justere ørekapslerne automatisk
• Ekstremt bløde ørepuder til behagelig lytning i mange timer

Altid klar
• Et 1,2 m langt kabel, der er ideel til udendørs brug.
• 24-karat forgyldt stik sikrer en ultrapålidelig tilslutning.
• Kompakt sammenfoldeligt design gør det muligt at tage musikken med overalt



 Ledningsbetjening med mikrofon
Vil du springe et nummer over? Justere lydstyrken? 
Modtage eller afvise et opkald? Optage et 
stemmememo? Betjeningen er udstyret med en 
følsom mikrofon, lydstyrkeregulering, opkalds- og 
overspringsfunktioner. Den kan også udløse 
stemmestyring. Med disse hovedtelefoner har du 
betjeningen lige ved hånden - du behøver ikke at 
have din iPhone eller iPod fremme eller låse 
skærmen op.

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.

Neodym-magnet
Neodym er det bedste materiale til at frembringe et 
stærkt magnetisk felt, så der opnås større følsomhed 
i en svingspole, bedre basgengivelse og en højere 
allround lydkvalitet.

Ultralet konstruktion
Den slanke letvægtshovedbøjle af rustfrit stål er så 
let, at du knap mærker, at du har den på.

FloatingCushion
Det nye FloatingCushion-design gør det muligt at 
justere puderne automatisk og i alle retninger uden 
behov for en traditionel C-hængselkonstruktion. Det 
resulterer i et sømløst design, der sikrer optimal 
stabilitet ved at lægge et jævnt tryk på brugerens 
hoved og ører. På den måde skabes et stærkt samspil 
af komfort og pasform.

Ekstremt bløde ørepuder
Ørepuderne er meget bløde og omslutter 
højttalerne omkring ørerne for at give den bedste 
lyd. Hovedtelefonerne trykker næsten ikke på 
ørerne og er derfor behagelige at bruge i mange 
timer ad gangen.

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

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.

Intelligent kompakt design
Let at folde sammen og kompakt nok til at tage 
musikken med overalt
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Lyd
• Akustisk konstruktion: Åben
• Magnet: Neodym
• Svingspole: CCAW
• Membran: Mylar Dome
• Frekvenskurve: 10 - 28.000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Max. belastning: 50 mW
• Følsomhed: 105 dB
• Højttalerdiameter: 40 mm
• Type: Dynamisk

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

Tilbehør
• Adapterstik: 3,5 - 6,3 mm

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 19,5 x 19,5 x 4,5 cm
• Bruttovægt: 0,251 kg
• Nettovægt: 0,099 kg
• Taravægt: 0,152 kg
• EAN: 69 23410 70905 6
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister

Yderemballage
• Bruttovægt: 0,938 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 21,5 x 15,8 x 22,9 cm
• Nettovægt: 0,297 kg
• Taravægt: 0,641 kg
• EAN: 87 12581 59563 0
• Antal forbrugeremballager: 3
•
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