
 

 

Philips
TV-hörlurar med sladd för 
inomhusbruk

On-ear
Silver

SHP1800
Mycket lätt TV-kabel på över 6 m.

Hörlurar för TV
Lätta hörlurar för användning under lång tid, med kabelförlängning på 6 m för större 
rörelsefrihet. Dessutom ger baskanalerna fylligt och djupt ljud.

Den perfekta lyssnarupplevelsen
• Baskanalerna släpper in luftrörelser för ett bättre ljud

Du glömmer att du har dem på dig!
• Lätt huvudband förbättrar bärkomforten och ger extra tålighet
• Högre komfort när du lyssnar länge

Alltid redo
• Hörlurar speciellt tillverkade för TV- och HiFi-utrustning
• En perfekt längd för att titta på TV på håll
• Inbyggd kontroll som förenklar volymregleringen



 Baskanaler
Baskanalerna släpper in luftrörelser för ett bättre 
ljud och djup och fyllig bas.

Lätt huvudband
Lättviktsmaterialet i huvudbandet

Bekväm att bära
Dessa hörlurar är utformade efter örat för att ge 
högre komfort när du lyssnar längre stunder i sträck.

TV-hörlurar
Konstruerade för att göra TV-tittandet till en mer 
personlig upplevelse har de här hörlurarna en längre 
sladd och en särskild volymkontroll så att du kan sitta 
längre bort från TV:n. De är också mycket bra att 
använda till en HiFi-anläggning.

6 m kabel
Extra lång 6 m kabel så att du kan ansluta hörlurarna 
till TV:n eller annan ljudutrustning.

Volymkontroll för linjeingång
Ändra volymen utan att behöva gå fram till ljudkällan.
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Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

17,7 x 22,1 x 5,8 cm
• Nettovikt: 0,11 kg
• Bruttovikt: 0,205 kg
• Taravikt: 0,095 kg
• EAN: 87 10895 95701 4
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister
• Typ av hyllplacering: Båda

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 72,2 x 39,2 x 49,5 cm
• Nettovikt: 5,28 kg
• Bruttovikt: 12.113 kg
• Taravikt: 6.833 kg
• EAN: 87 10895 95703 8
• Antal konsumentförpackningar: 48

Inre kartong
• Inre kartong (L x B x H): 35 x 18,5 x 23 cm
• Nettovikt: 0,66 kg
• Bruttovikt: 1.371 kg
• Taravikt: 0,711 kg
• EAN: 87 10895 95702 1
• Antal konsumentförpackningar: 6

Ljud
• Membran: Mylar-kon
• Akustiskt system: öppna
• Magnettyp: Neodymium
• Frekvensåtergivning: 14–22 000 Hz
• Högtalarspole: koppar
• Impedans: 32 ohm
• Maximal ineffekt: 100 mW
• Känslighet: 100 dB
• Högtalardiameter: 30 mm
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Kabelanslutning: två parallella, symmetriska
• Kabellängd: 6 m
• Anslutning: 3,5 mm
• Anslutningens legering: krompläterad
• Kabeltyp: koppar

Bekvämlighet
• Volymkontroll

Tillbehör
• Uttag för adapter: 3,5 - 6,3 mm
•
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