
 

 

Philips
Hörlurar med 
brusreducering

Over-ear
Svart

SHN5600
85 % mindre störande ljud utifrån

Aktiv brusreducering
Stäng ute irriterande bakgrundsljud och njut av musik i lugn och ro med de här 
huvudbandsförsedda hörlurarna som aktivt reducerar bakgrundsbrus med upp till 85 %. 
Perfekt för användning på flygplan och tåg

Optimal avlyssning i bullriga miljöer
• Sofistikerad elektronik minskar oönskade störningar med 85 %
• Med mjuka öronkuddar får du en perfekt passform för perfekt ljud

Gjord för att passa dig och ditt sätt att leva
• Supermjuka formbara kuddar för många timmars lyssning
• Justerbart huvudband för skön passform och bekvämlighet
• Tunna lättviktsreglage för justering av ström och volym
• Tryck på talläge för att höra omgivningens ljud på ett enkelt sätt

Alltid redo
• Adapter för anslutning i flygplan
• 3,5-6,35 mm-adaptern kan anslutas till alla typer av apparater
• Batteri medföljer så att du kan använda enheten direkt



 85 % 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.

Supermjuka formbara kuddar
Kuddarna är mjuka och formbara och sitter 
skonsamt på öronen. De är ljudisolerade och har en 
perfekt passform för många timmars lyssning.

Justerbart huvudband
Huvudbandet är enkelt att justera och har bekväm 
akustisk tätning mellan öronkudden och örat, vilket 
ger optimala prestanda.

Tunna lättviktsreglage
Med den tunna kontrollboxen som är placerad på 
hörlurskabeln kan du enkelt justera volymen och slå 
av och på funktionen för brusreducering. En ljusstark 
strömindikator påminner dig också om att slå av 
enheten när du inte använder den så att batterierna 
räcker längre.

Talläge
Du behöver inte ta av dig hörlurarna för att höra 
flygutropet, tala med flygplanspersonalen eller följa 
med i vad som händer i omgivningen. Tryck på talläge 
på kontrollboxen så hör du omgivningens ljud via 
högtalarnas mikrofon.

Flygplansadapter medföljer
Lyssna på underhållningen på flyget genom dina egna 
hörlurar. Adaptern omvandlar de vanliga dubbla 
mono-uttagen till ett stereohörlursuttag.
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Ljud
• Akustiskt system: Öppna
• Membran: Mylar-kon
• Impedans: På: 245 ohm; Av: 132 ohm
• Magnettyp: Neodymium
• Maximal ineffekt: 20 mW
• Känslighet: 105 dB
• Högtalardiameter: 34 mm
• Typ: Dynamisk
• Högtalarspole: Koppar
• Aktiv brusreducering: 12 dB vid 100 Hz; 50-2 000 

Hz
• Frekvensintervall: 15-20 000 Hz

Anslutningar
• Kabellängd: 1,4 m
• Anslutning: 3,5 mm stereo
• Anslutningens legering: Guldpläterad
• Kabeltyp: OFC

Tillbehör
• Uttag för adapter: Ja, 3,5–6,3 mm

• Batteri: Ja, 1,5 V-batteri LR03/AAA
• Flygplansuttag: Ja, 2 * 3,5 mm
• Skyddsfodral: skyddsfodral medföljer

Yttre kartong
• EAN: 87 12581 55600 6
• Yttre kartong (L x B x H): 22 x 20,2 x 26,5 cm
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Bruttovikt: 1,293 kg
• Nettovikt: 0,41277 kg
• Taravikt: 0,88023 kg

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

19,6 x 22,3 x 5,6 cm
• EAN: 69 23410 70435 8
• Bruttovikt: 0,32759 kg
• Nettovikt: 0,13759 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister
• Taravikt: 0,19 kg
•
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