
 

 

Philips
Hovedtelefoner til iPhone 
med fjernbetj./mik.

SHH9756
Vidunderlig komfort

til iPhone
Med dets bløde, gelpolstrede kapper og et design, som passer perfekt til dit øre, er dette 
headset perfekt til dig. Og med integreret betjening med mikrofon lige ved hånden har 
du kontrollen uden at skulle række ud efter din iPhone.

Din ledsager til iPhone, iPod og iPad
• Ledningsbetjening med mikrofon, lydstyrke og kontrol

Du glemmer, du har dem på
• Vidunderlig komfort med gel-kabinet

Musik til dine ører
• Målrettet lyd
• Fantastisk støjisolering til kvalitetslyd på lav styrke

Altid klar
• Etuiet beskytter hovedtelefonerne, når de ikke er i brug.



 Ledningsbetjening med mikrofon
Vil du springe et nummer over? Justere lydstyrken? 
Modtage eller afvise et opkald? Optage et 
stemmememo? Betjeningen er udstyret med en 
følsom mikrofon, lydstyrkeregulering, opkalds- og 
overspringsfunktioner. Den kan også udløse 
stemmestyring. Med disse hovedtelefoner har du 
betjeningen lige ved hånden - du behøver ikke at 
have din iPhone eller iPod fremme eller låse 
skærmen op.

Vidunderlig komfort
Disse hovedtelefoner er designet til at være 
vidunderligt behagelige med de gelpolstrede puder. 
Den bløde pude tilpasser sig blidt dit ydre øres form, 
så dette bliver dine nye yndlingshovedtelefoner.

Målrettet lyd
Ergonomisk designet til at give dig præcis lyd direkte 
ind i øret. En perfekt forsegling holder støj ude, så du 
kan fordybe dig helt i din musik og dine opkald.

Den bedste lyd på lav styrke
Du behøver ikke længere at skrue op for lyden på 
larmende steder. Angled Acoustic Pipe og de perfekt 
tilsluttende ørepuder afskærmer baggrundslyd 
markant og giver dermed den samme lydkvalitet på 
lav styrke og længere batterilevetid.
SHH9756/00

Vigtigste nyheder
• Lydstyrke • Taravægt: 0,0806 kg
•

Lyd
• Frekvenskurve: 5 - 23.500 Hz
• Højttalerdiameter: 8,6 mm
• Akustisk konstruktion: Åben
• Magnet: Neodym
• Svingspole: CCAW
• Membran: Mylar Dome
• Impedans: 16 ohm
• Max. belastning: 50 mW
• Følsomhed: 103 dB
• Type: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder
• Kabellængde: 1,2 m
• Stik: 3,5 mm stik (4 poler) til iPhone/iPod
• Stik-finish: 24 karat forgyldt
• Kabeltype: OFC
• Kompatibel med:: iPhone 3GS, iPod touch 2. 

generation, iPod classic 120 GB, iPod nano 4. 
generation (video) (Din iPhone eller iPod kræver 
muligvis den nyeste software for at understøtte 
mikrofon og lydstyrkeregulering).

Komfort

Indvendig emballage
• EAN: 87 12581 50093 1
• Antal forbrugeremballager: 6
• Indvendig emballage (L x B x H): 

26 x 10,5 x 16,8 cm
• Bruttovægt: 0,628 kg
• Nettovægt: 0,0744 kg
• Taravægt: 0,5536 kg

Yderemballage
• EAN: 87 12581 50089 4
• Antal forbrugeremballager: 96
• Ydre indpakning (L x B x H): 53,5 x 43,5 x 35,8 cm
• Bruttovægt: 11 kg
• Nettovægt: 1,1904 kg
• Taravægt: 9,8096 kg

Emballagens mål
• EAN: 87 12581 50085 6
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister
• Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 17,2 x 4 cm
• Bruttovægt: 0,093 kg
• Nettovægt: 0,0124 kg
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