
 

 

Philips
Brusreducerande in-ear-
hörlurar

SHN2500
70 % mindre ljud utifrån

Aktiv brusreducering
Slå på för att slå av, med de här brusreducerande In ear-hörlurarna som aktivt reducerar 
oönskat externt ljud med upp till 70 %. Öronpropparna finns i tre olika storlekar för 
perfekt och bekväm passform. Perfekta på flygplan och tåg.

Optimal avlyssning i bullriga miljöer
• Kompakt elektronik eliminerar störande ljud utifrån med 70 %
• Skapar perfekt passform för perfekt ljud

Gjort för att passa dig
• Häng hörlurarna runt halsen för ökad bekvämlighet
• Tre utbytbara mjuka gummiöronsnäckor för bästa passform
• Du slipper stora kontrollboxar

Alltid redo
• Adapter för anslutning i flygplan
• 3,5-6,35 mm-adaptern kan anslutas till alla typer av apparater
• Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus



 70 % brusreducering
Den intelligenta brusreduceringstekniken gör 
lyssnandet trivsammare i bullriga miljöer. Tekniken 
är särskilt effektiv när det gäller att eliminera låga 
frekvenser som exempelvis motorbuller, så att du 
kan njuta av skön musik under flygresan, på tåg och 
liknande utan att behöva störas av bakgrundsbrus. 
Med den här tekniken skapas en vågform som är 
identisk med bruset fast omvänd, som gör att bruset 
effektivt avlägsnas.

Skapa en perfekt passform
Om hörluren sitter perfekt mot örat minskar 
andelen oönskat bakgrundsljud markant. Hörlurarna 
har utmärkta brusreducerande egenskaper och 
blockerar inte bara irriterande bakgrundsljud utan 
ger även enastående ljudkvalitet vid låga 
volyminställningar.

Halsremsmodell
Den bekvämaste användningen får du om du trär 
kabeln över huvudet och låter kontrollboxen hänga 
från halsen. Det inbyggda kabelreglaget ger extra 
stöd.

För bästa passform i alla öron

Välj bland tre utbytbara öronsnäckor, från liten till 
stor storlek, och hitta de som gör att dessa Philips-
hörlurar passar dig.

Liten kontrollbox
Miniatyrelektroniken är smart förpackad i den 
specialdesignade lilla kontrollboxen.

Flygplansadapter medföljer
Lyssna på underhållningen på flyget genom dina egna 
hörlurar. Adaptern omvandlar de vanliga dubbla 
mono-uttagen till ett stereohörlursuttag.

Adapter för ljudanslutning medföljer
Med denna adapter kan du använda hörlurarna till 
utrustning med 3,5 eller 6,35 mm-uttag, vilket ger dig 
frihet att välja mellan en stor mängd ljudenheter.

1,2 m sladd
Perfekt kabellängd som ger dig frihet att ställa 
ljudenheten var du vill.
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Ljud
• Akustiskt system: öppna
• Aktiv brusreducering: 50 - 1 500 Hz, >10 dB vid 

300 Hz
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 40-20 000 Hz
• Magnettyp: Neodymium
• Maximal ineffekt: 15 mW
• Känslighet: 102 dB
• Högtalardiameter: 9 mm
• Typ: Dynamisk
• Impedans: 72 ohm
• Högtalarspole: koppar
• Ljudundertryckningseffekt: ~10 dB vid 300 Hz

Anslutningar
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 mm
• Anslutningens legering: krompläterad
• Kabeltyp: OFC

Tillbehör
• Uttag för adapter: 3,5 - 6,3, 2 x 3,5 mm
• Batteri: 1,5 V R03/AAA

Inre kartong
• Bruttovikt: 0,46 kg
• Inre kartong (L x B x H): 18,5 x 11 x 11,2 cm
• Nettovikt: 0,117 kg
• Taravikt: 0,343 kg
• EAN: 87 12581 52858 4
• Antal konsumentförpackningar: 3

Yttre kartong
• Bruttovikt: 2,14 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 39 x 23,5 x 12,5 cm
• Nettovikt: 0,468 kg
• Taravikt: 1,672 kg
• EAN: 87 12581 52859 1
• Antal konsumentförpackningar: 12

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

9,5 x 19,5 x 3 cm
• Bruttovikt: 0,131 kg
• Nettovikt: 0,039 kg
• Taravikt: 0,092 kg
• EAN: 87 12581 52652 8
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister
•

Specifikationer
Brusreducerande in-ear-hörlurar

http://www.philips.com

