
 

 

Philips
Hovedtelefoner med 
mikrofon

8,6 mm drivere/lukket bagside
In-ear
Bløde ørepuder
Fladt kabel

SHE9055TL
Meget præcis lyd

Trykt fladt kabel samt akustisk kammer
Smart gademode møder pop-mod-kulturen med CitiScape Jetts’ kontroversielle flade 
kabel med grafisk tryk. Finjusterede 9 mm-drivere leverer præcis lyd og dyb bas, mens 
ergonomiske lydrør og tilpassede ørepuder sikrer personlig komfort og stil.

Overvældende lyd på farten
• Finjusterede førsteklasses 9 mm drivere sikrer avanceret lyd
• Effektivt akustisk kammer giver forbedret basgengivelse
• Støjisolerende ørepropper lukker byens larm ude

Absolut komfort
• Ergonomiske ovale lydrør giver en behagelig pasform
• Vælg mellem 3 sæt ørepropper for en perfekt pasform

Praktisk design
• Fladt kabel med grafisk tryk giver ingen kabelrod
• Forstærket gummeret kabelaflastning sikrer forbedret holdbarhed

Hold forbindelsen til din musik og dine venner
• Skift fra musik til telefonopkald med den indbyggede mikrofon



 Vælg mellem 3 sæt ørepropper

Dine CitiScape-øretelefoner leveres med 3 sæt 
ørepropper, så du kan forkæle dine ører med en 
perfekt pasform. Ørepropperne leveres i 3 
størrelser, fra lille til stor – og de er alle både 
elegante og suverænt behagelige.

Effektivt akustisk kammer
Det effektive akustiske kammersystem er specifikt 
struktureret som et optimeret sted, hvor lydbølger 
kan bevæge sig frit. Dermed kan du nyde en meget 
mere dynamisk lydgengivelse.

Ergonomiske ovale lydrør

Lydrørenes ergonomiske ovale form er baseret på 
omfattende forskning og designet til at passe til 
ethvert øre og giver en optimal og bekvemt pasform.

Finjusterede førsteklasses 9 mm drivere

Sæt stikket i en verden af krystalklar og naturlig lyd 
med finjusterede førsteklasses 9 mm drivere. Dine 

CitiScape in-ear-hovedtelefonerne er omhyggeligt 
designet til at levere avanceret lyd, uanset hvilken 
musik du lytter til.

Støjisolerende ørepropper

Støjisolerende ørepropper lukker omgivelsernes 
støj ude, så du kan fordybe dig i ren musiknydelse.

Forstærket kabelaflastning
For at hjælpe dig med at forlænge dine 
hovedtelefoners levetid beskytter en blød 
beskyttende gummiforsegling den fprbindelse, hvor 
kabel møder ørekapslens kabinet. Dette vil forhindre 
beskadigelse ved gentagen bøjning.

Fladt kabel, der ikke filtrer
Grafiske tryk med gademode på et smart fladt kabel 
holder dig trendy og giver ingen kabelrod.

Indbygget mikrofon

Dine CitiScape-hovedtelefoner har en indbygget 
mikrofon, så du nemt kan skifte fra at lytte til musik 
til at besvare telefonopkald. Det er virkelig nemt at 
holde forbindelsen med din musik – og dem, der 
betyder mest for dig.
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Specifikationer
Lyd
• Akustisk konstruktion: Lukket
• Membran: Mylar Dome
• Frekvenskurve: 16 - 23000 Hz Hz
• Impedans: 16 ohm
• Magnet: Neodym
• Type: Dynamisk
• Stemmerør: CCAW
• Følsomhed: 106 dB
• Højttalerdiameter: 9 mm
• Max. belastning: 16 mW

Design
• Farve: Teal

Tilslutningsmuligheder
• Stik: 3,5 mm stereo
• Kabeltype: OFC
• Kabeltilslutning: to i parallel, symmetrisk
• Kabellængde: 1,2 m
• Stik-finish: forgyldt
• Kompatibel med:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony 
Ericsson

Indvendig emballage
• Bruttovægt: 0,2416 kg
• GTIN: 2 69 23410 72309 4
• Indvendig emballage (L x B x H): 

18 x 8,6 x 10,5 cm
• Nettovægt: 0,0594 kg
• Antal forbrugeremballager: 3
• Taravægt: 0,1822 kg

Yderemballage
• Bruttovægt: 2,17 kg
• GTIN: 1 69 23410 72309 7
• Ydre indpakning (L x B x H): 38 x 22 x 18,6 cm
• Nettovægt: 0,4752 kg
• Antal forbrugeremballager: 24
• Taravægt: 1,6948 kg

Emballagens mål
• Emballagetype: Emballage
• Type af hyldeplacering: Begge
• Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 17,5 x 2,7 cm
• EAN: 69 23410 72309 0
• Bruttovægt: 0,0638 kg
• Nettovægt: 0,0198 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Taravægt: 0,044 kg

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 2,1 x 2,2 x 1,25 cm
• Vægt: 0,017 kg
•

* *Funktionernes tilgængelighed kan variere alt efter mobiltelefonens 
kompatibilitet.
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