
 

 

Philips
Øretelefoner med krog

SHS8107
Den allerbedste lyd

Betjening - made for iPod
Oplev fantastisk lyd med suveræn komfort. Disse ørekroge tilpasser sig dine ører og giver en 
blød, men fuldstændig sikker pasform. Øretelefonerne med krog er af høj kvalitet og udviklet 
til din iPod, og knapperne på ledningen gør det muligt at betjene den med én hånd.

Altid klar
• Betjen din iPod med fingerspidserne
• Anti-træk-design, så den sidder ordentligt fast
• Et 1,2 m langt kabel, der er ideelt til udendørs brug.

For uovertruffen musiknydelse
• Ultra-lille og effektiv driver giver perfekt pasform og perfekt lyd
• Passiv støjisolation giver bedre lyd ved lavere lydstyrke
• Turbo Bass giver dig fantastisk dybe og dynamiske bastoner

Udviklet til at passe til dig og din livsstil
• Fleksible ørekroge af gummi giver behagelig og sikker pasform
• 3 udskiftelige ørepuder lavet af gummi



 Betjen iPod
Med in-line-kontrollen kan du nemt justere 
lydstyrken op/ned, springe til forrige/næste nummer, 
spole frem/tilbage, afspille og sætte musikken på 
pause på din iPod. Den muliggør betjening med én 
hånd og garanterer en unik brugeroplevelse.

Anti-træk-design
Disse øretelefoner vil blive siddende sikkert og 
behageligt i dine ører, ligegyldigt hvilke aktiviteter, du 
deltager i, takket være deres unikke design. Når du 
trækker ledningen ud, sætter de sig endnu mere fast.

1,2 m kabel
Den ideelle kabellængde, så du får frihed til at 
anbringe din lydkilde, hvor du ønsker det.

Ultra-lille og effektiv driver
Dette betyder, at du stadig kan nyde godt af 
øretelefonernes overlegne lydkvalitet ved lave 
lydstyrkeniveauer og samtidig få længere 
batterilevetid.

Passiv støjisolation
Den perfekte, tætte pasform i dit øre forhindrer 
uønsket baggrundsstøj, som kan skade den rene 
fornøjelse af at lytte til din yndlingsmusik. Det 
betyder, at du stadig kan nyde dine øretelefoners 
enestående lydkvalitet ved lavere 
lydstyrkeindstillinger, og at du også nyder godt af 
længere batterilevetid.

Turbo-bas
Det enestående Bass Wave-design "turbolader" de 
lave toner ved at rette dem mod dine ører. 
Resultatet er en fantastisk realistisk og engagerende 
oplevelse.

Fleksible ørekroge af gummi
Ørekroge af gummi giver en mere sikker og 
behagelig pasform og sikrer, at hovedtelefonerne 
sidder rigtigt time efter time. Ideel til aktive brugere.

Til optimal pasform i alle ører
Der er 3 udskiftelige ørepuder fra størrelse lille til 
stor, så mon der ikke er en størrelse, der passer helt 
perfekt til dine ører?
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Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 6,5 x 6,5 x 5 cm
• Vægt: 0,045 kg

Lyd
• Akustisk konstruktion: Åben
• Magnet: Neodym
• Membran: Mylar Dome
• Svingspole: CCAW
• Frekvenskurve: 6 - 23.500 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Max. belastning: 50 mW
• Følsomhed: 102 dB
• Højttalerdiameter: 15 mm
• Type: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: To i parallel, symmetrisk
• Kabellængde: 1,2 m
• Stik: 3,5 mm stereo
• Stik-finish: 24 karat forgyldt
• Kabeltype: OFC

Indvendig emballage
• Bruttovægt: 0,277 kg
• Indvendig emballage (L x B x H): 

18,5 x 10,5 x 10,4 cm
• Nettovægt: 0,135 kg
• Taravægt: 0,142 kg
• EAN: 87 12581 55758 4
• Antal forbrugeremballager: 3

Yderemballage
• Bruttovægt: 2,563 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 39,2 x 23,2 x 25 cm
• Nettovægt: 1,080 kg
• Taravægt: 1,483 kg
• EAN: 87 12581 55754 6
• Antal forbrugeremballager: 24

Emballagens mål
• Type af hyldeplacering: Dummy
• Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 17,5 x 3 cm
• Bruttovægt: 0,074 kg
• Nettovægt: 0,045 kg
• Taravægt: 0,029 kg
• EAN: 69 23410 70484 6
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Dummy

Komfort
• Lydstyrke
•
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