
 

 

Philips
Hovedtelefoner med 
halsrem

SHS5200
Fyldig bas

Solidt kabel
Bliv set med denne reflekterende halsrem-hovedtelefon, der gør dig ekstra synlig - og 
sikker - og giver en fantastisk ydeevne og komfort.

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

Konstrueret til at passe til dig og din livsstil
• Ørepuder forbedrer bærekomforten og basgengivelsen.
• Komforten er forbedret til lang tids brug.
• De ergonomiske puder forbedrer bærekomforten og basgengivelsen

Altid klar
• Pull-Relief-systemet forøger kablernes pålidelighed
• Nakkebøjlen reflekterer i mørke og giver sikkerhed
• Enkeltsidet kabel reducerer sammenfiltring og forbedrer komforten.
• Stofomvundne kabler holder længer og forhindrer sammenfiltring



 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.

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

Bekvemme ørepuder
Ørepudernes specielle form og det luksuriøse 
materiale, de er fremstillet af, sikrer, at de sidder 
perfekt og derfor er så behagelige som muligt at 
bære. De forhindrer lydudslip og forbedrer også 
bassen. Ørepuderne er udformet på en sådan måde, 
at de slutter perfekt til området omkring øret.

Komfortabel at bære
Disse hovedtelefoner er designet med udgangspunkt 
i ørets facon, så du får ekstra komfort og større 
nydelse i længere lytteperioder.

Ergonomisk formede puder
Ørepudens ergonomiske form og de luksuriøse 
materialer giver en bedre pasform og basydeevne 
takket være det reducerede lydudslip.

Trækaflastningssystem
Pull-Relief-systemet reducerer belastningen af 
kablerne forårsaget af gentagen bukning og forlænger 
kabeltilslutningens levetid.

Reflekterende halsrem
Et reflekterende materiale på nakkebåndet gør dig 
synlig i mørke.

Enkeltsidet kabel
Ledningen er praktisk tilsluttet til den ene side og 
reducerer derfor risikoen for sammenfiltring og 
forenkler opspoling af ledningen ved opbevaring.

Stofomvundet kabel
Den attraktive stofomvikling modvirker 
sammenfiltring, den holder længe og forlænger 
produktets levetid.
SHS5200/10

Vigtigste nyheder
Udgivelsesdato  
2010-03-17

Version: 2.0.3

12 NC: 8670 000 55374
EAN: 87 12581 49799 6

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive ejere.

www.philips.com
Lyd
• Akustisk konstruktion: Åben
• Svingspole: Kobber
• Membran: Mylar Dome
• Frekvenskurve: 12 - 24.000 Hz
• Impedans: 24 ohm
• Max. belastning: 100 mW
• Følsomhed: 106 dB
• Højttalerdiameter: 30 mm
• Type: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: Enkeltsidet
• Kabellængde: 1,5 m
• Stik: 3,5 mm stereo
• Stik-finish: 24 karat forgyldt
• Kabeltype: OFC

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 19,5 x 19,5 x 6 cm
• Bruttovægt: 0,181 kg
• Nettovægt: 0,052 kg
• Taravægt: 0,129 kg
• EAN: 87 12581 49799 6
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister

Yderemballage
• Bruttovægt: 0,829 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 21,7 x 20,4 x 23,8 cm
• Nettovægt: 0,156 kg
• Taravægt: 0,673 kg
• EAN: 87 12581 49801 6
• Antal forbrugeremballager: 3
•
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