
 

 

Philips
Hörlurar med mikrofon

8,6 mm-högtalarelement, sluten 

baksida

In-ear
Mjuka öronsnäckor
Platt kabel

SHE9055TL
Ljud med hög precision

Tryckt platt kabel och akustikkammare
Stadschic möter popmode med CitiScape Jetts fräcka platta kabel med grafiktryck. 
Finstämda element på 9 mm levererar precisionsljud och fyllig bas medan ergonomiska 
ljudrör och personanpassade öronsnäckor garanterar bekvämlighet och en personlig stil.

Totalt uppslukande ljud i farten
• Finjusterade, förstklassiga 9 mm-element för hög ljudprecision
• Effektiv akustisk kammare för bättre basprestanda
• Ljudisolerande öronsnäckor som stänger ute stadens ljud

Suverän komfort
• Ergonomiska ovala ljudrör för en bekväm passform
• Välj mellan 3 par öronsnäckor för en perfekt passform

Bekväm design
• Platt sladd med grafiskt tryck som inte trasslar
• Förstärkt gummerad kabelavlastning för bättre hållbarhet

Håll koll på musiken och vännerna
• Växla från musik till telefonsamtal med inbyggd mikrofon



 Välj mellan 3 olika par öronsnäckor

Till CitiScape in-ear-hörlurarna finns 3 olika par 
öronsnäckor, så att du kan få en perfekt passform för 
dina öron. Öronsnäckorna har 3 olika storlekar, från 
små till stora, och de är både snygga och bekväma.

Effektiv akustisk kammare
Det effektiva systemet med akustisk kammare är 
speciellt strukturerat som ett maximerat utrymme 
där ljudvågorna kan röra sig fritt. Resultat är ett 
betydligt mer dynamiskt ljud.

Ergonomiska ovala ljudrör

Den ergonomiska ovala formen på ljudrören, som 
passar alla öron, bygger på omfattande forskning och 
ger en perfekt, bekväm passform.

Finjusterade, förstklassiga 9 mm-
element

Kliv in i en värld med kristallklart och naturligt ljud 
med exakt justerade, förstklassiga 9 mm-element. 

CitiScape in-ear-hörlurarna är noga konstruerade 
för att leverera ljud med hög precision, oavsett 
vilken musik du lyssnar på.

Ljudisolerande öronsnäckor

Ljudisolerande öronsnäckor stänger ute buller i 
omgivningen så att du kan njuta fullt ut av musiken.

Förstärkt kabelavlastning
För att hörlurarna ska hålla längre skyddas 
anslutningen där kabeln möter öronsnäckornas hölje 
av mjukt gummi. Gummit förhindrar skada när 
sladden böjs.

Trasselfri platt sladd
Med den snygga, platta sladden med modernt grafiskt 
tryck kan du lyssna med stil utan trassel.

Inbyggd mikrofon

CitiScape-hörlurarna har en inbyggd mikrofon, så du 
kan enkelt växla mellan att lyssna på musik och att 
svara i telefon. Det är enkelt att vara nära både din 
musik och människorna som är viktigast för dig.
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Specifikationer
Ljud
• Akustiskt system: Stängd
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 16–23 000 Hz Hz
• Impedans: 16 ohm
• Magnettyp: Neodymium
• Typ: Dynamisk
• Högtalarspole: CCAW
• Känslighet: 106 dB
• Högtalardiameter: 9 mm
• Maximal ineffekt: 16 mW

Design
• Färg: Blågrön

Anslutningar
• Anslutning: 3,5 mm stereo
• Kabeltyp: OFC
• Kabelanslutning: två parallella, symmetriska
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutningens legering: guldpläterad
• Kompatibel med:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony 
Ericsson

Inre kartong
• Bruttovikt: 0,2416 kg
• GTIN: 2 69 23410 72309 4
• Inre kartong (L x B x H): 18 x 8,6 x 10,5 cm
• Nettovikt: 0,0594 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 0,1822 kg

Yttre kartong
• Bruttovikt: 2,17 kg
• GTIN: 1 69 23410 72309 7
• Yttre kartong (L x B x H): 38 x 22 x 18,6 cm
• Nettovikt: 0,4752 kg
• Antal konsumentförpackningar: 24
• Taravikt: 1,6948 kg

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Kartong
• Typ av hyllplacering: Båda
• Förpackningens mått (B x H x D): 

9,5 x 17,5 x 2,7 cm
• EAN: 69 23410 72309 0
• Bruttovikt: 0,0638 kg
• Nettovikt: 0,0198 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Taravikt: 0,044 kg

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 2.1 x 2,2 x 1,25 cm
• Vikt: 0,017 kg
•

* *Funktionernas tillgänglighet kan variera beroende på 
kompatibiliteten för mobiltelefonen.
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