
 

 

Philips
Brusreducerande in-ear-
hörlurar

Volym- och spårkontroll för iPod

SHN6000
90 % mindre störande ljud utifrån

Aktiv brusreducering för iPod
Tysta ned omvärlden och sudda bort flygplans- och tågmotorer när du reser med de här 
till 90 % brusreducerande hörlurarna tillverkade för iPod. Deras blygsamma storlek gör 
dem lätta att bära och de laddas direkt från din iPod, så inget externt batteri krävs.

Optimal avlyssning i bullriga miljöer
• 90 % mindre störande ljud utifrån
• Vinklad ljudkanal för riktat och tydligt ljud
• Exakt inställda högtalare för detaljerat och dynamiskt ljud

Maximal bekvämlighet i farten
• Drivs direkt av din iPod
• Styr din iPod direkt

Gjort för att passa dig
• Ergonomisk design med vinklad ljudkanal för en naturlig passform
• Tre utbytbara mjuka gummiöronsnäckor för bästa passform



 90 % mindre störande ljud utifrån
Den intelligenta brusreduceringstekniken och 
designen med vinklad ljudkanal gör lyssnande med låg 
volym trivsammare i bullriga miljöer. Tekniken är 
särskilt effektiv när det gäller att eliminera låga 
frekvenser som exempelvis motorbuller, så att du 
kan njuta av skön musik under flyg- eller tågresan.

För ljud från de flesta riktningar
Den vinklade ljudkanalen är utformad efter 
hörselgången så att ljudvågor från högtalarna riktas 
direkt till trumman med högsta kvalitet

Vinklad ljudkanal
Den här designen med vinklad ljudkanal har 
utvecklats utifrån gedigna kunskaper om 
hörselgångens anatomi, så att vinkeln för 
högtalarröret och öronsnäckorna anpassas 
individuellt efter formen på hörselgången. Designen 
följer naturligt örats passform.

För bästa passform i alla öron

Välj bland tre utbytbara öronsnäckor, från liten till 
stor storlek, för att hitta dem som passar dig.

Drivs av iPod
Du behöver inte släpa på ett extra batteri. För 
bekvämlighets skull har de här brusreducerande 
hörlurarna utvecklats för att drivas direkt från din 
iPod.

Styra iPod
Med den inbyggda kontrollen kan du enkelt reglera 
volym, hoppa till föregående/nästa spår, snabbspola 
framåt/bakåt, spela upp låtar och pausa 
uppspelningen på din iPod. Du kan hantera den med 
en hand, vilket ger en unik användarupplevelse.

För detaljerat och dynamiskt ljud
Hörlurarnas akustik är exakt utformad efter 
ljudprofilen hos flygplanets ljudsystem, och återger 
varje liten detalj och största möjliga dynamiska 
omfång.
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Tillbehör
• Skyddsfodral: skyddsfodral medföljer

Anslutningar
• Anslutningens legering: 30-stifts Apple-kontakt

Ljud
• Magnettyp: Neodymium
• Frekvensåtergivning: 20 - 23 500 Hz
• Maximal ineffekt: 15 mW
• Känslighet: 104 dB
• Högtalardiameter: 9 mm

Inre kartong
• Bruttovikt: 0,276 kg
• Inre kartong (L x B x H): 18,5 x 10,3 x 11,7 cm
• Nettovikt: 0,078 kg
• Taravikt: 0,198 kg
• EAN: 87 12581 49555 8
• Antal konsumentförpackningar: 3

Yttre kartong
• Bruttovikt: 3,328 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 38,4 x 22 x 25 cm
• Nettovikt: 0,624 kg
• Taravikt: 2,704 kg
• EAN: 87 12581 49556 5
• Antal konsumentförpackningar: 24

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

9,5 x 19,7 x 3,5 cm
• Bruttovikt: 0,092 kg
• Nettovikt: 0,026 kg
• Taravikt: 0,066 kg
• EAN: 87 12581 49554 1
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
•
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