
 

 

Philips
Hörlurar med öronclips

SBCHS430
Extra bas

för kraftfullt ljud
Njut av basljudet med hörlurar med öronclips som är utformade för komfort, stabilitet 
och prestanda.

Musik för dina öron
• 27 mm högtalarelement ger en stor ljudupplevelse
• Baskanalerna släpper in luftrörelser för ett bättre ljud
• Neodymiummagneten förstärker basprestanda och ökar känsligheten

Gjord för att passa dig och ditt sätt att leva
• Den asymmetriska konstruktionen håller sladden ur vägen
• Öronkuddarna ökar bärkomforten och basresponsen
• Konturformad öronkrok förbättrar bärkomforten och stabilitet

Alltid redo
• Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus



 27 mm högtalarelement
Högtalarelementet på 27 mm är litet nog för 
bärkomfort, men stort nog för ett tydligt och 
kraftfullt ljud, och är därmed idealiskt för en skön 
lyssnarupplevelse utan några ljudstörningar.

Baskanaler
Baskanalerna släpper in luftrörelser för ett bättre 
ljud och djup och fyllig bas

Neodymiummagnet
Neodynium är det bästa materialet för att skapa ett 
starkt magnetfält som ökar högtalarspolens 
känslighet, basrespons och ljudkvalitet.

Asymmetriskt sladdsystem
Den här enkla men mycket effektiva lösningen mot 
kabelproblem fungerar så att du kan hänga sladden 
bakom nacken istället för under hakan.

Bekväma öronkuddar
Öronkuddarnas utformning och lyxiga material ger 
perfekt passform och maximal komfort. De 
förhindrar ljudläckage och ger högre basprestanda. 
Öronkuddarna är utformade på ett sådant sätt att de 
sluter tätt i öronen.

Konturformad öronkrok
Öronkroken sitter stadigt bakom örat också när du 
rör på dig, så att hörluren på ett behagligt sätt hålls 
på plats och ger utmärkt ljud. är den komponent som 
ligger an mot baksidan av örat och håller kvar 
hörluren på örat

1,2 meter lång kabel
Den perfekta kabellängden som ger dig frihet att 
ställa ljudenheten var du vill
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Ljud
• Akustiskt system: Öppna
• Magnettyp: Neodymium
• Membran: Mylar-kon
• Högtalarspole: Koppar
• Frekvensåtergivning: 12 - 22 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Maximal ineffekt: 100 mW
• Känslighet: 102 dB
• Högtalardiameter: 27 mm
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Kabelanslutning: Två parallella, asymmetriska
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 mm stereo
• Anslutningens legering: 24 k guldpläterad
• Kabeltyp: Koppar

Inre kartong
• 12NC: 9082 100 01664
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 75913 7
• Bruttovikt: 0,626 kg
• Höjd: 113 mm

• Längd: 233 mm
• Kvantitet: 6
• Taravikt: 0,158 kg
• Bredd: 188 mm

Yttre kartong
• 12NC: 908210001664
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 75914 4
• Bruttovikt: 11,261 kg
• Höjd: 492 mm
• Längd: 488 mm
• Kvantitet: 96
• Taravikt: 1,253 kg
• Bredd: 398 mm

Förpackningsinformation
• 12NC: 908210001664
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 75912 0
• Bruttovikt: 0,078 kg
• Höjd: 32 mm
• Längd: 221 mm
• Taravikt: 0,040 kg
• Bredd: 98 mm
•
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