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 XpressMusic-telefoner

nomiske hovedtelefon med ørekrog er utrolig bekvem til aktiv brug og giver 

 musikkvalitet fra din Nokia XpressMusic-telefon direkte i dine ører.

 til dine ører
øret fremhæver de dybe toner, så du får en klar og realistisk lyd
 den bedste ydelse i klassen og få optimal lydkvalitet.
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 fleksible 3D-ørekrog har en perfekt pasform til alle ører
nomisk formede hovedtelefoner forbedrer brugerkomforten.
 konturformede ørekrog øger bærekomforten og stabiliteten

klar
er komfortabelt i øret, når du bevæger dig
utroligt holdbare design forlænger produktets levetid
kabel muliggør praktisk tilslutning af fjernbetjening
 

Philips
Hovedtelefon med 
ørekrog

SHH3201



 

Lyd
• Akustisk konstruktion: Åben
• Magnet: Neodym
• Svingspole: Kobber
• Membran: Mylar Dome
• Frekvenskurve: 20 - 20.000 Hz Hz
• Impedans: 32 ohm
• Max. belastning: 15 mW
• Følsomhed: 99 dB
• Højttalerdiameter: 15 mm
• Type: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: To i parallel, symmetrisk
• Kabellængde: 0,35 m + 1 m
• Stik: 3,5 mm stereo
• Stik-finish: Forkromet
• Kabeltype: OFC

Indvendig emballage
• Bruttovægt: 0,469 kg
• Indvendig emballage (L x B x H): 

18,4 x 18 x 12,8 cm
• Nettovægt: 0,138 kg
• Taravægt: 0,331 kg

Yderemballage
• Bruttovægt: 1,118 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 

38,2 x 20,6 x 15,8 cm
• Nettovægt: 0,276 kg
• Taravægt: 0,842 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 10 x 17,5 x 2,9 cm
• Bruttovægt: 0,057 kg
• Nettovægt: 0,023 kg
• Taravægt: 0,034 kg
•
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