
 

 

Philips
Headset med öronkrokar

SHS8105A
Exakt passform

Kraftfulla högtalare för lyssnarglädje
Njut av fantastisk ljud med suverän komfort. De här vridbara öronkrokarna anpassas till 
öronen för en mjuk men mycket säker passform. Du kan välja mellan kåpor i tre olika 
storlekar för perfekt passform så att den höga ljudkvaliteten förbättras ytterligare.

Gjord för att passa dig och ditt sätt att leva
• Flexibla öronkrokar i gummi för bekväm och säker passform
• Tre utbytbara mjuka gummiöronsnäckor för bästa passform

För överlägsen musikglädje
• Passiv brusreducering för bättre ljud vid låga volymer
• Turbo Bass ger suveränt djupa och dynamiska bastoner
• Ultrasmå effektiva drivelement för perfekt passform och ljud

Utformad för dig
• Inbyggd mikrofon och samtalsknapp
• Anpassa ljudet och knappen via Philips Headset-appen

Alltid redo
• Dragtålig design för extra säker passform
• Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus



 1,2 m sladd
Perfekt kabellängd som ger dig frihet att ställa 
ljudenheten var du vill.

För bästa passform i alla öron

Välj bland tre utbytbara öronsnäckor, från liten till 
stor storlek, för att hitta dem som passar dig.

Dragtålig design
Tack vare den unika designen sitter hörlurarna 
säkert och bekvämt i öronen oavsett vad du gör. När 
du drar i kabeln sitter de hårdare.

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.

Passiv brusreducering
Tack vare att hörluren passar perfekt och bekvämt i 
örat hindras oönskade bakgrundsljud från att tränga 
igenom när du avlyssnar din favoritmusik. Det 
innebär att du kan njuta av hörlurarnas överlägsna 
kvalitet även vid låga volymer, och gör dessutom att 
batterierna räcker längre.

Turbo Bass
Den unika basvågskonstruktionen "turboladdar" de 
låga tonerna genom att rikta dem mot dina öron. 
Resultatet är en fantastiskt verklighetstrogen och 
mer deltagande upplevelse.

Ultrasmå effektiva drivelement
Det innebär att du kan njuta av hörlurarnas utmärkta 
ljudkvalitet vid lägre volyminställningar, och även dra 
nytta av längre batterilivslängd.

Inbyggd mikrofon

Inbyggd mikrofon och samtalsknapp - du kan använda 
detta headset för musik och samtal från din 
mobiltelefon. Njut av handsfree-samtal, samtidigt 
som du enkelt tar emot och avslutar samtal från ditt 
headset.

Din egen anpassning
Ladda ned Philips Headset-appen och anpassa ditt 
headsets ljud samt fjärrkontrollen för att besvara/
avsluta samtal, spela upp/pausa musik, justera 
volymen +/- och byta spår.
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Specifikationer
Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

9,5 x 17,2 x 3 cm
• Nettovikt: 0,02 kg
• Bruttovikt: 0,064 kg
• Taravikt: 0,044 kg
• EAN: 87 12581 63750 7
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister

Inre kartong
• Inre kartong (L x B x H): 18,5 x 10,5 x 10,4 cm
• Nettovikt: 0,06 kg
• Bruttovikt: 0,242 kg
• Taravikt: 0,182 kg
• GTIN: 2 87 12581 63750 1
• Antal konsumentförpackningar: 3

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 39,2 x 23,2 x 25 cm
• Nettovikt: 0,48 kg
• Bruttovikt: 2,316 kg
• Taravikt: 1,836 kg
• GTIN: 1 87 12581 63750 4
• Antal konsumentförpackningar: 24

Ljud
• Frekvensåtergivning: 19–22 000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Känslighet: 107 dB
• Högtalardiameter: 8,6 mm
• Maximal ineffekt: 30 mW
•
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