
 

 

Philips
Hörlurar med öronkrokar

SHS3200
Säker passform

Flexibla öronkrokar som passar alla öron
Superbekväma ergonomiska hörlurar med öronkrokar för aktivt bruk. Ger dig 
högkvalitativ ljudåtergivning.

Musik för dina öron
• Baskanalen förstärker låga toner och ger ett klart och äkta ljud
• Njut av högsta möjliga prestanda och ljudkvalitet

Gjord för att passa dig och ditt sätt att leva
• 15 mm högtalardrivenhet som optimerar bärkomforten
• Tredimensionellt böjbar öronkrok ger säker passform för alla öron
• Ergonomiskt utformade hörlurar ökar komforten
• Konturformad öronkrok förbättrar bärkomforten och stabilitet

Alltid redo
• Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus
• Sitter på ett behagligt sätt kvar i örat när du rör på dig
• Extremt tålig konstruktion ökar livslängden



 Baskanal
Tack vare en akustiskt anpassad luftkanal som ger 
extra kraft åt bastonerna får du ett fantastiskt 
verklighetstroget ljud och en deltagande 
ljudupplevelse.

Utmärkt ljudkvalitet
Akustiskt effektiv design och avancerade drivenheter 
är detsamma som optimala ljudprestanda.

15 mm högtalardrivenhet
Denna 15 mm högtalardrivenhet är liten nog att ge 
perfekt passform och stor nog att ge ett skarpt ljud 
utan störningar. Idealisk storlek för en skön 
lyssnarupplevelse.

3D mjuk öronkrok
3D-öronkroken är både mjuk och böjbar, så att det 
sitter säkert på plats när du tränar eller njuter av 
musik medan du rör dig.

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

Konturformad öronkrok
Öronkroken sitter stadigt bakom örat också när du 
rör på dig, så att hörluren på ett behagligt sätt hålls 
på plats och ger utmärkt ljud. är den komponent som 
ligger an mot baksidan av örat och håller kvar 
hörluren på örat

1,2 m sladd
Perfekt kabellängd som ger dig frihet att ställa 
ljudenheten var du vill.

Designad för aktiv användning
Oavsett om du är ute och springer, cyklar eller deltar 
i någon idrottsaktivitet sitter hörluren behagligt kvar 
i örat.

Extremt tålig
Tack vare en design som tål smällarna vid oöm 
behandling och tåliga material garanteras du att 
produkten har en extra lång livstid.
SHS3200/00

Funktioner
Publiceringsdatum  
2012-03-29

Version: 5.0.8

12 NC: 9082 100 06526
EAN: 87 10895 93695 8

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
Ljud
• Akustiskt system: öppna
• Magnettyp: Neodymium
• Membran: Mylar-kon
• Högtalarspole: koppar
• Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Maximal ineffekt: 15 mW
• Känslighet: 100 dB
• Högtalardiameter: 15 mm
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Kabelanslutning: två parallella, symmetriska
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 mm
• Anslutningens legering: krompläterad
• Kabeltyp: OFC

Inre kartong
• Bruttovikt: 0,481 kg
• Inre kartong (L x B x H): 18,4 x 18 x 11,8 cm

• Nettovikt: 0,351 kg
• Taravikt: 0,13 kg
• EAN: 87 10895 93697 2
• Antal konsumentförpackningar: 6

Yttre kartong
• Bruttovikt: 1,22 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 37,43 x 20,63 x 14,6 cm
• Nettovikt: 0,264 kg
• Taravikt: 0,956 kg
• EAN: 87 10895 93696 5
• Antal konsumentförpackningar: 12

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

9,9 x 17,6 x 2,4 cm
• Bruttovikt: 0,058 kg
• Nettovikt: 0,022 kg
• Taravikt: 0,036 kg
• EAN: 87 10895 93695 8
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister
•
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