
 

 

Philips
Hörlurar med huvudband

On-ear
Silver

SHL9700
Exakt ljud, automatisk anpassning

Med lyxiga FloatingCushions
Vikbar aluminiumhörlur SHL9700/10 med låg vikt för överlägsen musikunderhållning. 
40 mm-högtalarna av studioklass, med lyxiga FloatingCushions vars öronsnäckor kan 
justeras i flera riktningar, ger överlägset ljud och har en naturlig passform

För överlägsen musikglädje
• Exakt ljud från suveräna högtalare
• 40 mm högtalarelement ger hög ljudkapacitet

Gjord för att passa dig och ditt sätt att leva
• Naturlig komfort med lyxiga formbara FloatingCushions
• Ljudisolerande supermjuka öronkuddar
• Lätta men hållbara yttre öronsnäckor i aluminium

Alltid redo
• Enkel bärbarhet med platt vikbar design
• Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus
• 24 k guldpläterad kontakt ger fullständigt stabila anslutningar



 Lyxiga FloatingCushions

Den nyligen uppfunna lyxiga FloatingCushion-
designen i de här hörlurarna från Philips gör att 
kuddarna automatiskt kan riktas och justeras i flera 
riktningar, utan att man behöver använda den 
traditionella C-formen. Resultatet är en sömlös 
design som garanterar optimal stabilitet genom att 
tillämpa ett jämnt fördelat tryck på användarens 
huvud och öron. Designen gör produkten till en fröjd 
vad gäller bekvämlighet och passform.

Exakt ljud
Suveräna element som ger exakt ljudkvalitet, den 
djupaste basen och kristallklar diskant i all musik du 
lyssnar på

Platt vikbar design

Hörlurarna kan vikas platta så att du enkelt kan bära 
dem med dig och lätt förvara dem när de inte 
används

Bekväm även under lång användning

Tack vare de lyxiga supermjuka öronkuddarna kan 
du bära ditt headset så länge du vill utan obehag.

Hållbar aluminiumdesign

Aluminium är lätt och starkt och matchar de tuffa 
hörlurarna.

40 mm högtalarelement
Med dynamiska 40 mm högtalarelement får dessa 
hörlurar ett kristallklart ljud med kolossala 
basprestanda

1,2 m sladd
Perfekt kabellängd som ger dig frihet att ställa 
ljudenheten var du vill.

24 k guldpläterad kontakt
Det ädla guldskiktet på kontakten ger en stabilare 
anslutning och därmed en högre ljudkvalitet.
SHL9700/10

Specifikationer
Ljud
• Impedans: 32 ohm
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Känslighet: 101 dB
• Frekvensåtergivning: 18–23 000 Hz
• Högtalardiameter: 40 mm

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 15,5 x 17,5 x 7,4 cm
• Vikt: 0,1445 kg

Förpackningens mått
• EAN: 69 23410 71016 8
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,5 x 20 x 5,5 cm
• Bruttovikt: 0,296 kg
• Nettovikt: 0,1455 kg
• Förpackningstyp: Kartong
• Taravikt: 0,1505 kg
• Typ av hyllplacering: Båda

Yttre kartong
• Bruttovikt: 1,118 kg
• GTIN: 1 69 23410 71016 5
• Yttre kartong (L x B x H): 21,5 x 18,3 x 21,2 cm
• Nettovikt: 0,4365 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 0,6815 kg
•
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