
 

 

Philips
Hi-Fi-hörlurar

Oöverträffad precision

SHP8900
Överlägsen klarhet i ljudet

Hi-Fi
De bekväma och fullständigt justerbara hörlurarna med neodymelement ger ljudet 
överlägsen klarhet och bred frekvensåtergivning

Den perfekta lyssnarupplevelsen
• 50 mm högtalarelement ger ett ljud utan hörbar distorsion
• Hörluren hela örat för att ge bästa möjliga ljudkvalitet
• Högkvalitativ kabel med Linear Crystal Oxygen Free Copper

Du glömmer att du har dem på dig!
• Ta bort
• Justerbart huvudband för skön passform och bekvämlighet

Alltid redo
• 24 k guldpläterad kontakt ger fullständigt stabila anslutningar
• Kabeln för anslutning till ena sidan minskar kabeltrasslet och ökar komforten
• En 4 m lång löstagbar kabel som gör hörlurarna tåligare och förenklar förvaringen
• Unik kabellåsmekanism för den löstagbara kabeln
• Fodral ingår



 50 mm högtalarelement
I det 50 mm högtalarelementet kombineras 
mylarmaterialets känslighet med styrkan hos 
neodym, vilket ger ett kraftfullt och distorsionsfritt 
ljud.

24 k guldpläterad kontakt
Det ädla guldskiktet på kontakten ger en stabilare 
anslutning och därmed en högre ljudkvalitet.

Ta bort
Ta bort

Design i naturlig storlek
Hörlurar i "Full size" storlek ger inte bara bättre 
ljudkvalitet eftersom de täcker hela örat, de ger 
dessutom plats för ett större och mer effektivt 
högtalarelement.

LC-OFC-kabel
Den extremt rena kopparen som används till den här 
kabeln minimerar överföringsförluster och ger en 
enastående signalkvalitet till hörlurarna, och ett rent 
ljud till dina öron.

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.

4 m kabel
En löstagbar kabel som lätt kan anslutas eller förvaras 
beroende på dina behov.

Justerbart huvudband
Huvudbandet är enkelt att justera och har bekväm 
akustisk tätning mellan öronkudden och örat, vilket 
ger optimala prestanda.

Unik kabellåsmekanism
Våra ljudtekniker har varit noga in i minsta detalj och 
designat en låsmekanism som garanterar att den 
löstagbara kabeln inte löser ut av misstag.

Fodral ingår
Fodral ingår
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