
 

 

Philips
Stereohörlurar

40 mm högtalarelement/sluten 

baksida

Over-ear
Lätt huvudband

SHP1900
Lätta och bekväma

För musik, dator, TV
Stora hörlurar med lätt design gör det bekvämt att lyssna

Du glömmer att du har dem på dig!
• Öronkuddarna ökar bärkomforten och basresponsen
• Lätt huvudband förbättrar bärkomforten och ger extra tålighet

Den perfekta lyssnarupplevelsen
• Hörluren täcker hela örat för att ge bästa möjliga ljudkvalitet

Alltid redo
• En 2 meter lång sladd gör att du kan ha spelaren i väskan



 Bekväma öronkuddar
Öronkuddarnas utformning i de här hörlurarna från 
Philips, och det lyxiga materialet ger perfekt 
passform och maximal komfort. De förhindrar 
ljudläckage och ger högre basprestanda. 
Öronkuddarna är utformade på ett sådant sätt att de 
sluter tätt runt öronen.

Lätt huvudband
Lättviktsmaterialet i huvudbandet

2 m kabel
Den perfekta sladdlängden som ger dig mer 
rörelsefrihet och möjlighet att välja var du vill bära 
din ljudenhet.

Design i naturlig storlek
Hörlurar som täcker hela örat ger inte bara bättre 
ljudkvalitet, de ger dessutom plats för ett större och 
mer effektivt högtalarelement.
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Ljud
• Akustiskt system: öppna
• Magnettyp: Neodymium
• Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Känslighet: 98 dB
• Högtalardiameter: 40 mm

Anslutningar
• Kabelanslutning: enkelsidig
• Kabellängd: 2 m
• Anslutningens legering: krompläterad
• Kabeltyp: koppar
• Anslutning: 3,5 mm

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

17,5 x 21 x 9,5 cm
• Bruttovikt: 0,334 kg
• Nettovikt: 0,195 kg

• Taravikt: 0,139 kg
• EAN: 87 10895 94583 7
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong

Yttre kartong
• Bruttovikt: 10,45 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 60,4 x 39,5 x 48,5 cm
• Nettovikt: 4,68 kg
• Taravikt: 5,77 kg
• EAN: 87 10895 95732 8
• Antal konsumentförpackningar: 24

Inre kartong
• Bruttovikt: 2,329 kg
• Inre kartong (L x B x H): 58,7 x 18,1 x 22,9 cm
• Nettovikt: 2,005 kg
• Taravikt: 0,324 kg
• EAN: 87 10895 95731 1
• Antal konsumentförpackningar: 6
•
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