
 

 

Philips
Headset med hovedbøjle

SHL9705A
Præcis lyd, automatisk tilpasning

Med FloatingCushions i luksusklassen
Fladt, foldbart letvægtskabinet i aluminium for fantastisk musiknydelse på farten. 40 mm 
højttalere i studiekvalitet med lækre FloatingCushions, der muliggør justering af ørekapsler 
i flere retninger og skaber kvalitetslyd og naturlig pasform

Udviklet til at passe til dig og din livsstil
• Naturlig, behagelig pasform fra luksuriøse FloatingCushions af memory foam
• Letvægts, men holdbare ydre ørekapsler i aluminium
• Superbløde, lydisolerende ørepuder

For uovertruffen musiknydelse
• 40 mm højttalerdrivere leverer stor lydpræstation
• Præcis lyd fra fremragende højttalere

Designet til dig
• Integreret mikrofon og opkaldsknap
• Gør din lyd og betjening personlig med Philips Headset-app'en

Altid klar
• Et 1,2 m langt kabel, der er ideelt til udendørs brug.
• 24-karat forgyldt stik sikrer en ultrapålidelig tilslutning.
• Kan foldes sammen, så de er nemme at tage med



 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.

40 mm højttalerdrivere
Med dynamisk 40 mm højttalerdrivere giver 
disse hovedtelefoner en krystalklar 
lydoplevelse kombineret med en pumpende 
bas

Komfortabel til lang tids brug

De superbløde luksusørepuder gør det muligt 
at bruge dine hovedtelefoner, så længe du 
ønsker det, uden ubehag.

FloatingCushions i luksusklassen

Det nye FloatingCushion-design i luksusklassen 
gør det muligt at justere puderne automatisk 

og i alle retninger uden behov for en traditionel 
C-hængselkonstruktion. Det resulterer i et 
problemfrit 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.

Holdbart aluminiumsdesign

Aluminium er let, stærkt og har et udseende, 
der matcher hovedtelefonens smarte design.

Fladt foldedesign

Hovedtelefonerne kan foldes fladt, så de nemt 
kan tages med på farten eller opbevares, når de 
ikke er i brug

Præcis lyd
Suveræne drivere gengiver præcis lydkvalitet 
og leverer den dybeste fyldige bas og 
krystalklar diskant i hvert eneste stykke musik, 
du lytter til

Integreret mikrofon

Med den integrerede mikrofon og opkaldsknap 
kan du bruge dette headset til musik såvel som 
opkald fra din mobiltelefon. Nyd den håndfri 
telefoni, mens du nemt modtager og afslutter 
opkald via dit headset.

Din personlige tilpasning
Download Philips Headset-app'en for at 
tilpasse både lyden i dit headset og 
fjernbetjeningen af besvar/afslut opkald, afspil/
sæt musik på pause, lydstyrkeregulering +/- og 
skift spor.
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Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 19,5 x 20 x 5,5 cm
• Nettovægt: 0,1545 kg
• Bruttovægt: 0,306 kg
• Taravægt: 0,1515 kg
• EAN: 87 12581 63749 1
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 21,5 x 18,3 x 21,2 cm
• Nettovægt: 0,4635 kg
• Bruttovægt: 1,148 kg
• Taravægt: 0,6845 kg
• GTIN: 1 87 12581 63749 8
• Antal forbrugeremballager: 3
•
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