
 

 

Philips
Hovedtelefoner med 
mikrofon

40mm drivere/lukket bagside
On-ear

SHX50
Mærk bassen, se beatet.

Philips HX5-hovedtelefoner lader dig ikke kun føle bassen. De giver dig mulighed for at 
se den. De er din musik, visualiseret. Designet til fest! Bliv festens midtpunkt med dine 
pulserende LED-hovedtelefoner.

Giv lys til din musik
• Kraftig LED, der kan synkroniseres til hver eneste beat af din musik
• Styr musikkens synlighed med LED-knappen
• Op til 8 timers kraftfulde LED-lys

Sæt gang i din bas
• Neodym-drivere giver fyldig bas og kraftig lyd

Kraftfuldt designudtryk
• Enestående holdbarhed og robusthed med en robust følelse
• Et gummikabel giver ekstra holdbarhed
• Robust, men komfortabelt hovedbånd



 Lyse LED'er

En kraftig LED, der kan synkroniseres til hvert eneste 
beat af din musik, så du kan se og høre lyden. for 
Første gang nogensinde kan du dele din musik visuelt.

LED-knap

Styr musikkens synlighed med LED-
aktiveringsknappen på venstre ørehætte.

Lang spilletid

Op til 8 timers kraftfulde LED-lys

Kraftige neodymdrivere

40 mm neodymdrivere leverer dyb bas og forstærker 
din musiks puls. De leverer HD-lyd med et bredt 
dynamisk område og gengiver selv de mindste 
detaljer.

Robust konstruktion

Disse hovedtelefoner er bygget med tanke på 
robusthed og holdbarhed, og giver dig en robust og 
uopslidelig følelse.

Robust hovedbånd

Det robuste hovedbånd har en blød indvendig 
hovedbåndspude for maksimal komfort.

Holdbart gummikabel
Et gummikabel giver ekstra holdbarhed
SHX50/00

Specifikationer
Lyd
• Akustisk konstruktion: lukket
• Magnet: Neodym
• Impedans: 32 ohm
• Max. belastning: 40 mW
• Følsomhed: 105 dB
• Højttalerdiameter: 40 mm
• Frekvenskurve: 8-23.000 Hz

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: enkeltsidet
• Kabellængde: 1,2 m
• Stik: 3,5 mm
• Stik-finish: nikkelbelagt
• Kabeltype: kobber

Tilbehør
• USB-kabel

Effekt
• Antal batterier: 1 (indbygget)
• Batteritype: Litium polymer

Yderemballage
• Bruttovægt: 1,5 kg
• GTIN: 1 69 25970 70805 7
• Ydre indpakning (L x B x H): 31,3 x 20,6 x 23,4 cm
• Nettovægt: 0,78 kg
• Antal forbrugeremballager: 3
• Taravægt: 0,72 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 19,5 x 21,5 x 10 cm
• EAN: 69 25970 70805 0
• Bruttovægt: 0,41 kg
• Nettovægt: 0,26 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage
• Taravægt: 0,15 kg
• Type af hyldeplacering: Hængende
•
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