
 

 

Philips
Hörlurar med öronclips

SHS4700
Clips för ökad komfort

Clips för ökad komfort
Den bekvämaste passformen någonsin. De fullständigt justerbara hörlurarna med 
supermjuka öronkuddar anpassar sig till huvudet för extra säker och bekväm passform 
och gör att du kan lyssna i timmar.

För överlägsen musikglädje
• Baskanalerna släpper in luftrörelser för ett bättre ljud
• Neodymiummagneten förstärker basprestanda och ökar känsligheten
• 24 k guldpläterad kontakt ger fullständigt stabila anslutningar

Gjort för att passa dig
• Supermjuka öronkuddar för många timmars bekväm användning
• Flexibla öronkrokar i gummi för bekväm och säker passform
• Justerbart gångjärn och öronkrok för extra säkerhet och komfort

Alltid redo
• Trasselfri kabel förenklar användning och förvaring
• Den asymmetriska konstruktionen håller sladden ur vägen
• Dragavlastning förbättrar kabelns och anslutningens hållbarhet
• Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus



 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.

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

Supermjuka öronkuddar
Öronkuddarna är mycket mjuka och omgärdar 
högtalarna runt öronen för att skapa perfekt ljud. 
Lurarna trycker inte alls mycket på öronen och du 
kan använda dem bekvämt under långa perioder.

Flexibla öronkrokar i gummi
Öronkrokarna i gummi ger halkfritt grepp för extra 
säker och bekväm passform. Hörlurarna sitter 
bekvämt på plats i många timmar. Perfekta för aktiv 
användning.

Fullständigt justerbara
Det justerbara gångjärnet och öronkroken ger extra 
säkerhet och komfort eftersom du kan anpassa dem 
till örat storlek och form. På så sätt får du perfekt 
och bekväm passform. Dessutom hålls hörlurarna på 
plats.

Trasselfri kabel
Med den trasselfria kabeln sparar du tid eftersom 
den inte trasslar ihop sig. Det beror på att den är 
gjord av ett styvt material som ändå är flexibelt.

Asymmetriskt sladdsystem
Den här enkla men mycket effektiva lösningen mot 
kabelproblem fungerar så att du kan hänga sladden 
bakom nacken istället för under hakan.

Dragavlastning
Ett mjukt och flexibelt fodral skyddar 
kabelanslutningen mot skador som annars kan 
uppkomma p.g.a. upprepade böjningar, och förlänger 
därigenom produktens livslängd.

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
• Högtalarspole: CCAW
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 12–24 000 Hz
• Impedans: 24 ohm
• Maximal ineffekt: 100 mW
• Känslighet: 115 dB
• Högtalardiameter: 32 mm
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Kabelanslutning: två parallella, asymmetriska
• Kabellängd: 1,2 m + 1,8 m
• Anslutning: 3,5 mm
• Anslutningens legering: guldpläterad
• Kabeltyp: OFC

Inre kartong
• Bruttovikt: 0,617 kg
• Inre kartong (L x B x H): 23,3 x 18,5 x 11,3 cm

• Nettovikt: 0 459 kg
• Taravikt: 0,158 kg
• EAN: 87 10895 92145 9
• Antal konsumentförpackningar: 6

Yttre kartong
• Bruttovikt: 10,82 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 47,5 x 40 x 48 cm
• Nettovikt: 3,264 kg
• Taravikt: 7,556 kg
• EAN: 87 10895 92146 6
• Antal konsumentförpackningar: 96

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

10 x 22 x 2,8 cm
• Bruttovikt: 0,077 kg
• Nettovikt: 0,034 kg
• Taravikt: 0,043 kg
• EAN: 87 10895 92144 2
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister
•
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