
 

 

Philips
Nackbandshörlurar

SHS390
Balanserat ljud

konturformad nackrem för en bra passform
Neckbandshörlurar med dynamiskt basljud.

Musik för dina öron
• 32 mm högtalarelement ger ljud med höga prestanda
• Baskanalerna släpper in luftrörelser för ett bättre ljud
• Neodymiummagneten förstärker basprestanda och ökar känsligheten

Gjord för att passa dig och ditt sätt att leva
• Öronkuddarna ökar bärkomforten och basresponsen
• Kabeln för anslutning till ena sidan minskar kabeltrasslet och ökar komforten

Alltid redo
• Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus



 32 mm högtalarelement
Detta högtalarelementet på 32 mm är ett kompakt 
men ändå kraftfullt element som ger ett ljud utan 
störningar, oavsett ineffekt.

Baskanaler
Baskanalerna släpper in luftrörelser för ett bättre 
ljud och djup och fyllig bas

Neodymiummagnet
Neodynium är det bästa materialet för att skapa ett 
starkt magnetfält som ökar högtalarspolens 
känslighet, basrespons och ljudkvalitet.

Bekväma öronkuddar
Öronkuddarnas utformning och lyxiga material ger 
perfekt passform och maximal komfort. De 
förhindrar ljudläckage och ger högre basprestanda. 
Öronkuddarna är utformade på ett sådant sätt att de 
sluter tätt i öronen.

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.

1,2 m sladd
Perfekt kabellängd som ger dig frihet att ställa 
ljudenheten var du vill.
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Ljud
• Akustiskt system: öppna
• Magnettyp: Neodymium
• Membran: Mylar-kon
• Högtalarspole: koppar
• Frekvensåtergivning: 12 - 22 000 Hz
• Impedans: 24 ohm
• Maximal ineffekt: 100 mW
• Känslighet: 102 dB
• Högtalardiameter: 32 mm
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Kabelanslutning: två parallella, asymmetriska
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 mm
• Anslutningens legering: nickelpläterad
• Kabeltyp: koppar

Inre kartong
• Bruttovikt: 1,265 kg
• Inre kartong (L x B x H): 38 x 19,5 x 24,5 cm

• Nettovikt: 0,887 kg
• Taravikt: 0,378 kg
• EAN: 87 10895 87985 9
• Antal konsumentförpackningar: 6

Yttre kartong
• Bruttovikt: 11,06 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 75,9 x 41 x 51,9 cm
• Nettovikt: 2,208 kg
• Taravikt: 8,852 kg
• EAN: 87 10895 87986 6
• Antal konsumentförpackningar: 48

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

17,5 x 23,7 x 5,7 cm
• Bruttovikt: 0,148 kg
• Nettovikt: 0,046 kg
• Taravikt: 0,102 kg
• EAN: 87 10895 87890 6
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister
•
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