
 

 

Philips
Øretelefoner med krog

SHS3200
Sikker pasform

Den fleksible krog passer til alle ører
Utrolig bekvem til aktiv brug. Disse ergonomiske hovedtelefoner med krog giver en 
fantastisk musikgengivelse lige i øret.

Musik til dine ører
• Basrøret fremhæver de dybe toner, så du får en klar og realistisk lyd
• Nyd den bedste ydelse i klassen og få optimal lydkvalitet.

Udviklet til at passe til dig og din livsstil
• 15 mm ørekapsel optimerer bærekomforten.
• Den fleksible 3D-ørekrog har en perfekt pasform til alle ører
• Ergonomisk formede hovedtelefoner forbedrer brugerkomforten.
• Den konturformede ørekrog øger bærekomforten og stabiliteten

Altid klar
• Et 1,2 m langt kabel, der er ideelt til udendørs brug.
• Sidder komfortabelt i øret, når du bevæger dig
• Det utroligt holdbare design forlænger produktets levetid



 Basrør
Med en akustisk afstemt luftkanal, der giver 
bastonerne ekstra kraft, kan du opnå en fantastisk 
realistisk og ægte lytteoplevelse.

Enestående lydkvalitet
Akustisk afstemt konstruktion og højkvalitets 
kapsler sikrer klassens bedste lydgengivelse.

15 mm ørekapsel
En 15 mm ørekapsel, der er lille nok til at give 
optimal bærekomfort og stor nok til at give en 
tydelig, uforvrænget lyd, har den ideelle størrelse, så 
du kan nyde lyden.

3D Flex Soft-ørekrog
Denne 3D-ørekrog er både blød og bøjelig, så den 
bliver på plads, når du er aktiv eller lytter til musik på 
farten.

Sidder komfortabelt
Disse øretelefoner er designet med udgangspunkt i 
ørets facon, så du får ekstra komfort og større 
nydelse i længere lytteperioder.

Konturformet ørekrog
Ørekrogen sidder fast bag øret, også når du bevæger 
dig, så øretelefonerne sidder komfortabelt og lyder 
pragtfuldt. Det er den del, der sidder bag øret og 
holder øretelefonerne fast på øret

1,2 m kabel
Den ideelle kabellængde, så du får frihed til at 
anbringe din lydkilde, hvor du ønsker det.

Designet til aktiv brug
Hvad enten du løber, cykler eller dyrker en aktiv 
fritid, bliver disse hovedtelefoner siddende i øret.

Utroligt holdbare
Da produktet er udviklet til at kunne klare krævende 
brug og er lavet af stærke materialer, kan du regne 
med en lang levetid.
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Lyd
• Akustisk konstruktion: åben
• Magnet: Neodym
• Membran: Mylar Dome
• Svingspole: kobber
• Frekvenskurve: 20 - 20.000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Max. belastning: 15 mW
• Følsomhed: 100 dB
• Højttalerdiameter: 15 mm
• Type: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: to i parallel, symmetrisk
• Kabellængde: 1,2 m
• Stik: 3,5 mm
• Stik-finish: forkromet
• Kabeltype: OFC

Indvendig emballage
• Bruttovægt: 0,481 kg
• Indvendig emballage (L x B x H): 

18,4 x 18 x 11,8 cm

• Nettovægt: 0,351 kg
• Taravægt: 0,13 kg
• EAN: 87 10895 93697 2
• Antal forbrugeremballager: 6

Yderemballage
• Bruttovægt: 1,22 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 

37,43 x 20,63 x 14,6 cm
• Nettovægt: 0,264 kg
• Taravægt: 0,956 kg
• EAN: 87 10895 93696 5
• Antal forbrugeremballager: 12

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 9,9 x 17,6 x 2,4 cm
• Bruttovægt: 0,058 kg
• Nettovægt: 0,022 kg
• Taravægt: 0,036 kg
• EAN: 87 10895 93695 8
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister
•
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