
 

 

Philips
Lättviktshörlurar

SHL1700BL
Lätt och bekvämt, kraftfullt ljud

Hållbar lätt design
Hörlurar med ett lätt huvudband och mjuka öronkuddar som gör att du känner dig så 
bekväm att det inte känns att du har något på dig, inte ens vid långa lyssningstillfällen. 
Öronsnäckorna går även att vrida för plan förvaring.

För överlägsen musikglädje
• 30 mm högtalarelement ger hög ljudkapacitet

Gjord för att passa dig och ditt sätt att leva
• Ultralätt huvudband ger bättre komfort och passform
• Enkelt huvudband som är helt justerbart för bästa passform
• Helt stoppade öronsnäckor ger extra komfort

Alltid redo
• Det vikbara huvudbandet gör hörlurarna enkla att bära med sig



 30 mm högtalarelement
Detta 30 mm högtalarelement är litet nog att ge 
bärkomfort, men stor nog att ge ett skarpt och 
kraftfullt ljud. Idealisk storlek för en skön 
lyssnarupplevelse utan distorsion.

Ultralätt huvudband
Det tunna och lätta huvudbandet i rostfritt stål känns 
knappt på huvudet när du använder det.

enkel huvudbandsdesign
Mycket enkel huvudbandsdesign, men helt justerbart 
för att passa alla huvudstorlekar.

Stoppade öronsnäckor
Hela öronsnäckorna på de här Philips-hörlurarna är 
stoppade med mjukt skumgummi. De är så bekväma 
att du knappt känner att du använder dem.

Vikbart huvudband
Du kan vika ihop hörlurarna så att de blir enkla att 
förvara när de inte används.
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Ljud
• Akustiskt system: Öppna
• Magnettyp: Neodymium
• Membran: Mylar-kon
• Högtalarspole: Koppar
• Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Maximal ineffekt: 30 mW
• Känslighet: 103 dB
• Högtalardiameter: 32 mm
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Kabelanslutning: Två parallella, symmetriska
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 mm stereo
• Anslutningens legering: krompläterad
• Kabeltyp: Koppar

Yttre kartong
• Bruttovikt: 0,6405 kg

• Yttre kartong (L x B x H): 24 x 11 x 21 cm
• Nettovikt: 0,204 kg
• Taravikt: 0,4365 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• GTIN: 1 69 23410 71066 0

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,5 x 22,2 x 3,5 cm
• Bruttovikt: 0,164 kg
• Nettovikt: 0,068 kg
• Taravikt: 0,096 kg
• EAN: 69 23410 71066 3
• Antal produkter som medföljer: 3
• Förpackningstyp: Kartong
• Typ av hyllplacering: Båda

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 14 x 16,5 x 5,5 cm
• Vikt: 0,0679 kg
•
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