
 

 

Philips
Stereohörlurar

För användning inomhus och 

utomhus

SHP5401
Hemma och på resan

Kraftfullt ljud och låg vikt kombineras i de här stereohörlurarna, så att du alltid kan uppleva 
fantastiskt ljud och maximal bekvämlighet, både inom- och utomhus

Gjort för att passa dig
• Lätt design gör den bekväm att använda under lång tid.

Alltid redo
• Kabeln för anslutning till ena sidan minskar kabeltrasslet och ökar komforten

Den perfekta lyssnarupplevelsen
• Hörluren täcker hela örat för att ge bästa möjliga ljudkvalitet
• 40 mm högtalarelement ger ljud utan distorsion

Du glömmer att du har dem på dig!
• Öronkuddarna ökar bärkomforten och basresponsen
• Extra mjuk huvudbandsvaddering som ger överlägsen bekvämlighet



 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 design
Det tåliga lättviktsmaterialet i de här Philips-
hörlurarna gör dem bekväma, så att du kan lyssna 
längre.

Kabel för anslutning till ena sidan
Kabeln är ansluten till en enda sida, vilket minskar 
risken för kabeltrassel avsevärt och gör det enklare 
att linda ihop kabeln vid förvaring.

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.

för överlägsen bekvämlighet
Den extra mjuka huvudbandsvadderingen i ett 
material som matchar öronkuddarna sitter bekvämt 
och säkert på huvudet utan att trycka eller spänna.

40 mm högtalarelement
Högtalarelementet på 40 mm är tillverkat av en 
mylarkomposit som ger hög känslighet och styrka 
och ett ljud utan hörbar distorsion.
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Ljud
• Akustiskt system: öppna
• Magnettyp: Neodymium
• Frekvensåtergivning: 15 - 28 000 Hz
• Impedans: 32 ohm

Anslutningar
• Kabelanslutning: enkelsidig
• Anslutning: 3,5 och 6,3 mm
• Anslutningens legering: krompläterad
• Kabeltyp: Syrefri koppar

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

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

20,6 x 26 x 11,5 cm
• Nettovikt: 0,179 kg
• Bruttovikt: 0,444 kg

• Taravikt: 0,265 kg
• EAN: 87 12581 43923 1
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 74,1 x 45 x 57,7 cm
• Nettovikt: 4,296 kg
• Bruttovikt: 14,473 kg
• Taravikt: 10,177 kg
• EAN: 87 12581 43924 8
• Antal konsumentförpackningar: 24

Inre kartong
• Inre kartong (L x B x H): 43 x 35,8 x 27,6 cm
• Nettovikt: 1,074 kg
• Bruttovikt: 3,227 kg
• Taravikt: 2,153 kg
• EAN: 87 12581 43925 5
• Antal konsumentförpackningar: 6
•
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