
 

 

Philips
Hörlurar

8,6 mm element/halvsluten bak

In-ear

SHX10
Känn basen, se rytmen.

Med Philips HX1-in-ear-hörlurar kan du inte bara känna basen. Du kan se den. De är en 
visualisering av din musik. Utformade för fester! Med dina pulserade LED-hörlurar blir du 
festens mittpunkt.

Ge ljus till din musik
• Kraftfulla LED-enheter synkroniseras till musiken
• Kontrollera musikens synlighet med LED-knappen
• Upp till 6 timmar av kraftfull LED-belysning

Sätt fart på basen
• Neodymelement ger djup bas och kraftfullt ljud
• Basreflexporten förbättrar basen

Kraftfullt designintryck
• Överlägsen hållbarhet och tålighet med en robust känsla
• En gummisladd för extra hållbarhet
• Välj mellan 3 par öronsnäckor för en perfekt passform



 3 par öronsnäckor

Öronsnäckorna levereras i 3 olika storlekar – liten, 
medel och stor – för en personlig och perfekt 
passform.

Basreflexport

Basreflexporten förbättrar basen genom att släppa ut 
luft och förbättrar effektiviteten i systemet på låga 
frekvenser.

Starka LED-enheter

En kraftfull LED synkroniseras till musiken så att du 
kan se och höra ljud. För första gången någonsin kan 
du dela musik visuellt.

Hållbar gummisladd
En gummisladd för extra hållbarhet

LED-knapp
Kontrollera enkelt musikens synlighet med LED-
reglageknappen på den inbyggda batterilådan.

Lång speltid

Upp till 6 timmar av kraftfull LED-belysning

Neodymelement

8,6 mm neodymelement ger djup bas och förstärker 
pulsen i musiken. De ger HD-ljud med ett brett 
dynamiskt omfång där minsta detalj återges.

Tålig konstruktion

De här hörlurarna är byggda med tålighet och 
hållbarhet i åtanke, vilket ger dig ett robust och 
oförstörbart utseende och känsla.
SHX10/00

Specifikationer
Ljud
• Akustiskt system: Halvslutet
• Magnettyp: Neodymium
• Impedans: 16 ohm
• Maximal ineffekt: 20 mW
• Känslighet: 103 dB
• Högtalardiameter: 8,6 mm
• Frekvensåtergivning: 10 - 22 000 Hz

Anslutningar
• Kabelanslutning: två parallella, symmetriska
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 mm
• Anslutningens legering: nickelpläterad
• Kabeltyp: koppar

Effekt
• Antal batterier: 1 (inbyggt)
• Batterityp: Litiumpolymer
• Batterivikt: 1,8 g

Tillbehör
• USB-kabel
•
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