
 

 

Philips
Øretelefoner med krog

SHS4848
Ekstra komfortabel

Justerbar ørekrog passer til alle ører
De indre ørekrogskapper i disse hovedtelefoner kan justeres til 5 forskellige positioner, 
som giver en mere individuel pasform. Luft mellem høretelefoner og højttalere giver en 
blød fornemmelse, da høretelefonerne bliver bløde som puder.

Musik til dine ører
• 24-karat forgyldt stik sikrer en ultrapålidelig tilslutning.
• Bass Beat-porte lader luften passere og giver bedre lyd

Udviklet til at passe til dig og din livsstil
• Den konturformede ørekrog øger bærekomforten og stabiliteten
• 13,5 mm ørekapsel optimerer bærekomforten
• Luftpuder giver perfekt komfort

Altid klar
• Sidder komfortabelt i øret, når du bevæger dig
• Det holdbare Flexi-Grip giver en stærk, fleksibel forbindelse



 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 hovedtelefonerne fast på øret

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

13,5 mm ørekapsel
Lille nok til optimal bærekomfort og stor nok til at 
levere uforvrænget lyd. Perfekt størrelse til en 
fremragende lyd.

24-karat forgyldt stik
Du kan være sikker på, at den kostbare 
guldbelægning på stikket vil give dig en mere pålidelig 
tilslutning, så du får en bedre lydkvalitet.

Luftpuder
Luft mellem ørekapslen og puden giver en blød 
fornemmelse som en hovedpude og reducerer 
trykket mod dine ører.

Bass Beat-porte
Bass Beat-porte lader luften passere og giver bedre 
lyd med en fyldig dyb bas

Flexi-Grip-design
Det bløde Flexi-Grip-materiale, som 
hovedtelefonernes kabinet er beklædt med, 
forbedrer ydeevnen og forlænger holdbarheden. Det 
beskytter kabeltilslutningen mod skader, som ellers 
ville forekomme på grund af gentagen bøjning af 
øretelefonkabinettet ved hyppig kontakt med 
brugerens fingerspidser, når øretelefonerne tages på 
og af.
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Lyd
• Akustisk konstruktion: åben
• Magnet: Neodym
• Membran: Mylar Dome
• Svingspole: kobber
• Frekvenskurve: 12 - 23.500 Hz
• Følsomhed: 105 dB
• Impedans: 16 ohm
• Højttalerdiameter: 13,5 mm
• Type: Dynamisk
• Max. belastning: 15 mW

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

Indvendig emballage
• EAN: 87 12581 55410 1
• Indvendig emballage (L x B x H): 

19,8 x 18,5 x 6,7 cm
• Antal forbrugeremballager: 6
• Bruttovægt: 0,297 kg
• Nettovægt: 0,096 kg
• Taravægt: 0,201 kg

Yderemballage
• EAN: 87 12581 55406 4
• Bruttovægt: 1,488 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 39,2 x 22 x 17,4 cm
• Nettovægt: 0,384 kg
• Antal forbrugeremballager: 24
• Taravægt: 1,104 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 5,2 x 17 x 3 cm
• Bruttovægt: 0,035 kg
• Nettovægt: 0,016 kg
• Taravægt: 0,019 kg
• EAN: 87 12581 55402 6
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister
•
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