
 

 

Philips
Hörlurar med 
brusreducering

SHN7500
Aktiv brusreducering

80 % mindre omgivande ljud
Intelligent utformad, sofistikerad elektronik som minskar oönskat brus med 80 % ger en 
överlägsen lyssningsupplevelse

Optimal avlyssning i bullriga miljöer
• Sofistikerad elektronik tar bort oönskat omgivande ljud
• Vinklad ljudkanal för riktat och tydligt ljud
• Exakt inställda högtalare för detaljerat och dynamiskt ljud

Gjord för att passa dig och ditt sätt att leva
• Tre utbytbara mjuka gummiöronsnäckor för bästa passform

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
• Bärväskan skyddar hörlurarna när du inte använder dem
• Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus
• Med kabeln som är lätt att ta bort kan datorn flyttas på planet utan trassel



 För bästa passform i alla öron
Välj bland tre utbytbara öronsnäckor, från liten till 
stor storlek, för att hitta dem som passar dig.

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.

Batteri medföljer
Du behöver inte köpa batterier för att kunna komma 
igång. Sätt bara i dem så är du klar!

Bärväska
Fodralet är det mest praktiska sättet att förvara dina 
hörlurar och undvika kabelproblem när de inte 
används.

1,2 meter lång kabel
Den perfekta kabellängden som ger dig frihet att 
ställa ljudenheten var du vill
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Tillbehör
• Uttag för adapter: Ja, 3,5–6,3 mm
• Flygplansuttag: Ja, 2 * 3,5 mm
• Batteri: Ja, 1,5 V-batteri R03/AAA
• Fodral: Skyddsfodral medföljer
• kablar: Löstagbar kabel

Anslutningar
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 mm stereo-plugg
• Anslutningens legering: 24 k guldpläterad
• Kabeltyp: Koppar

Ljud
• Magnettyp: Neodymium
• Frekvensåtergivning: 40–20 000 Hz
• Maximal ineffekt: 15 mW
• Känslighet: 104 dB
• Högtalardiameter: 9 mm

Inre kartong
• Bruttovikt: 2,59 kg
• Inre kartong (L x B x H): 28,5 x 23 x 24 cm

• Nettovikt: 0,114 kg
• Taravikt: 2,476 kg
• EAN: 87 12581 31529 0
• Antal konsumentförpackningar: 3

Yttre kartong
• Bruttovikt: 11,544 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 60 x 48 x 26 cm
• Nettovikt: 0,912 kg
• Taravikt: 10,632 kg
• EAN: 87 12581 31527 6
• Antal konsumentförpackningar: 24

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

13,7 x 23 x 7,4 cm
• Bruttovikt: 0,37 kg
• Nettovikt: 0,038 kg
• Taravikt: 0,332 kg
• EAN: 87 12581 31524 5
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
•
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