
 

 

Philips
Øretelefoner med 
støjreduktion

iPod-lydstyrke og betjening af 

numre

SHN6000
90 % mindre baggrundsstøj

Aktiv støjreduktion til iPod
Luk verden ude, og luk lyden fra flyet eller toget ude, når du er på farten, med disse nye 
øretelefoner med 90 % støjreduktion lavet til din iPod. Den lille størrelse gør dem nemme 
at bære, og de kan oplades direkte fra iPod'en, uden at du behøver eksternt batteri.

Optimal lytning i støjende omgivelser
• 90 % mindre baggrundsstøj
• Angled Acoustic Pipe-kanaler med retningsbestemt og præcis lyd
• Nøjagtigt indstillede højttalere til alle detaljer og dynamisk lyd

Den ultimative komfort på farten
• Strømforsynet direkte fra din iPod
• Betjen din iPod med fingerspidserne

Som skabt til dig
• Det ergonomiske Angled Acoustic-design sikrer naturlig pasform
• 3 udskiftelige ørepuder lavet af gummi



 90 % mindre baggrundsstøj
Smart støjreduktionsteknologi og Angled Acoustic-
design forøger lytteglæden ved lavere lydstyrke i 
støjende omgivelser. Det er især godt til at fjerne 
lavfrekvenslyde som f.eks. flymotorstøj, så du kan 
nyde dæmpet musik i fly og tog.

De fleste retningsbestemte lyde
Angled Acoustic Pipe er designet efter krumningerne 
i menneskets øregang, så lydbølgerne fra højttaleren 
dirigeres nøjagtigt til trommehinden med den fineste 
lyd

Angled Acoustic-pasform
Med udgangspunkt i en tilbundsgående forståelse af 
anatomien i den menneskelige øregang justerer 
Angled Acoustic-designet vinklen på højttalerrøret 
og ørepuden i forhold til øregangens individuelle 
udformning. Det giver en naturlig pasform.

Til optimal pasform i alle ører

Der er 3 udskiftelige ørepuder fra størrelse lille til 
stor, så mon der ikke er en størrelse, der passer helt 
perfekt til dine ører?

Strømforsynet fra iPod
Du behøver ikke medbringe en ekstra batteripakke. 
For at give dig ekstra komfort er disse 
støjreducerende øretelefoner designet til at få strøm 
direkte fra din iPod.

Betjen iPod
Med in-line-kontrollen kan du nemt justere 
lydstyrken op/ned, springe til forrige/næste nummer, 
spole frem/tilbage, afspille og sætte musikken på 
pause på din iPod. Den muliggør betjening med én 
hånd og garanterer en unik brugeroplevelse.

Detaljer og dynamisk lyd
Øretelefonernes akustik er nøjagtigt udtænkt i 
forhold til lydprofilen i lydsystemer under flyvning for 
at gendanne alle detaljer og give det bredeste 
dynamiske frekvensområde.
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Tilbehør
• Beskyttende etui: beskyttende etui medfølger

Tilslutningsmuligheder
• Stik-finish: 30-benet Apple-stik

Lyd
• Magnet: Neodym
• Frekvenskurve: 20 - 23.500 Hz
• Max. belastning: 15 mW
• Følsomhed: 104 dB
• Højttalerdiameter: 9 mm

Indvendig emballage
• Bruttovægt: 0,276 kg
• Indvendig emballage (L x B x H): 

18,5 x 10,3 x 11,7 cm
• Nettovægt: 0,078 kg
• Taravægt: 0,198 kg

• EAN: 87 12581 49555 8
• Antal forbrugeremballager: 3

Yderemballage
• Bruttovægt: 3,328 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 38,4 x 22 x 25 cm
• Nettovægt: 0,624 kg
• Taravægt: 2,704 kg
• EAN: 87 12581 49556 5
• Antal forbrugeremballager: 24

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 19,7 x 3,5 cm
• Bruttovægt: 0,092 kg
• Nettovægt: 0,026 kg
• Taravægt: 0,066 kg
• EAN: 87 12581 49554 1
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage
•
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