Philips
Hörlurar med öronkrokar

SHS4841

Extra bekväma
Flexibla öronkrokar som passar alla öron
De här inre öronkroksskydden för hörlurarna kan ställas in på fem olika positioner för en
mer anpassad passform. Luften mellan öronsnäckorna och högtalarna gör att det känns
mjukare, då snäckorna blir mjuka som kuddar.
Musik för dina öron
• 24 k guldpläterad kontakt ger fullständigt stabila anslutningar
• Baskanalerna släpper in luftrörelser för ett bättre ljud
Gjord för att passa dig och ditt sätt att leva
• Konturformad öronkrok förbättrar bärkomforten och stabilitet
• Med ett 13,5 mm högtalarelement optimeras bärkomforten
• Luftfyllda öronsnäckor för suverän kuddkomfort
Alltid redo
• Sitter på ett behagligt sätt kvar i örat när du rör på dig
• Tålig Flexi-Grip ger en stark och flexibel anslutning
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Hörlurar med öronkrokar

Specifikationer
Ljud
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akustiskt system: öppna
Magnettyp: Neodymium
Membran: Mylar-kon
Högtalarspole: koppar
Frekvensåtergivning: 12–23 500 Hz
Känslighet: 105 dB
Impedans: 16 ohm
Högtalardiameter: 13,5 mm
Typ: Dynamisk
Maximal ineffekt: 15 mW

Anslutningar
•
•
•
•
•

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

Inre kartong

• EAN: 87 12581 55407 1
• Inre kartong (L x B x H): 19,8 x 18,5 x 6,7 cm

Funktioner
•
•
•
•

Antal konsumentförpackningar: 6
Bruttovikt: 0,297 kg
Nettovikt: 0,096 kg
Taravikt: 0,201 kg

Yttre kartong

•
•
•
•
•
•

EAN: 87 12581 55403 3
Bruttovikt: 1,488 kg
Yttre kartong (L x B x H): 39,2 x 22 x 17,4 cm
Nettovikt: 0,384 kg
Antal konsumentförpackningar: 24
Taravikt: 1,104 kg

Förpackningens mått

•
•
•
•
•
•
•

Förpackningens mått (B x H x D): 5,2 x 17 x 3 cm
Bruttovikt: 0,035 kg
Nettovikt: 0,016 kg
Taravikt: 0,019 kg
EAN: 87 12581 55399 9
Antal produkter som medföljer: 1
Förpackningstyp: Blister

•

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

Designad för aktiv användning

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

13,5 mm högtalarelement

Tillräckligt liten för optimal bärkomfort och
tillräckligt stor för att ge ett störningsfritt ljud – en
perfekt storlek för en skön ljudupplevelse.

24 k guldpläterad kontakt

Det ädla guldskiktet på kontakten ger en stabilare
anslutning och därmed en högre ljudkvalitet.

Luftfyllda öronsnäckor

Luft mellan snäckan och drivelementet ger en skön
kuddkänsla eftersom det minskar trycket på öronen.

Baskanaler

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

Flexi-Grip-design

Det mjuka Flexi-Grip-materialet som omsluter
hörlurarna förbättrar prestanda och förlänger
hörlurarnas livslängd. Det skyddar sladdanslutningen
från skador som skulle kunna uppstå genom den
upprepade böjning hörlurarna utsätts för när du
sätter i och tar ur dem.
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