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ikbart huvudband
V
Överlägset ljud

Vikbara hörlurar av standardstorlek för utomhusbruk. Ta med dig dem vart du än går 

och njut av musiken när du vill.

Musik för dina öron
• 40 mm högtalarelement ger ljud utan distortion
• 24 k guldpläterad kontakt ger fullständigt stabila anslutningar
• Njut av högsta möjliga prestanda och ljudkvalitet
• Neodymiummagneten förstärker basprestanda och ökar känsligheten

Gjord för att passa dig och ditt sätt att leva
• Öronkuddarna ökar bärkomforten och basresponsen
• Högre komfort när du lyssnar länge

Alltid redo
• En 1,5 meter lång sladd gör att du kan ha spelaren i väskan
• 3,5-6,35 mm-adaptern kan anslutas till alla typer av apparater
• Vikbar hörlursnackrem för bekväm förvaring
Philips
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Ljud
• Akustiskt system: Öppna
• Frekvensåtergivning: 10-28 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Magnettyp: Neodymium
• Maximal ineffekt: 500 mW
• Känslighet: 102 dB
• Högtalardiameter: 40 mm
• Typ: Dynamisk

• Högtalarspole: CCAW
• Membran: Mylar-kon

Anslutningar
• Anslutning: 3,5 mm stereo
• Kontaktens legering: 24 k guldpläterad
• Kabellängd: 1,5 m
• Kabeltyp: OFC
• Kabelanslutning: Enkelsidig
•
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,5 meter sladd
en perfekta sladdlängden som ger dig mer 

örelsefrihet och möjlighet att välja var du vill bära din 
judenhet.

0 mm högtalarelement
ögtalarelementen är tillverkad av en mylarkomposit 

om ger hög känslighet och styrka och ett ljud utan 
örbar distortion.

4 k guldpläterad kontakt
et ädla guldskiktet på kontakten ger en stabilare 
nslutning och därmed en högre ljudkvalitet.

dapter för ljudanslutning medföljer
ed denna adapter kan du använda hörlurarna till 

trustning med 3,5 eller 6,35 mm-uttag, vilket ger dig 
rihet att välja mellan en stor mängd ljudenheter.

ekväma öronkuddar
ronkuddarnas utformning och lyxiga material ger 
erfekt passform och maximal komfort. De förhindrar 

judläckage och ger högre basprestanda. Öronkuddarna 
r formade så att de sluter tätt kring öronen.

ekväm att bära
essa hörlurar är utformade efter örat för att ge högre 
omfort när du lyssnar längre stunder i sträck.

tmärkt ljudkvalitet
kustiskt effektiv design och avancerade drivenheter är 
etsamma som optimal ljudkvalitet.

ikbar nackrem
u kan vika ihop hörlurarna så att de blir enkla att 

örvara när de inte används.

eodymiummagnet
eodynium är det bästa materialet för att skapa ett 

tarkt magnetfält som ökar högtalarspolens känslighet, 
asrespons och ljudkvalitet.
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