
 

 

Philips
Stereohovedtelefoner

Til indendørs og udendørs

SHP5401
Til brug hjemme og på farten

Kraftfuld lyd og letvægtsbærbarhed kombineres i disse stereohovedtelefoner, så du får fin 
lyd og maksimal komfort ved indendørs og udendørs brug

Som skabt til dig
• Den lette konstruktion forbedrer komforten ved længere tids brug.

Altid klar
• Enkeltsidet kabel reducerer sammenfiltring og forbedrer komforten.

Den perfekte lytteoplevelse
• Hele øret dækkes for at optimere lydkvaliteten.
• 40 mm højttalerdriver giver lyd uden forvrængning.

Du glemmer, du har dem på
• Ørepuder forbedrer bærekomforten og basgengivelsen.
• Ultra-bløde puder på hovedbøjlen giver maksimal bærekomfort



 Bekvemme ørepuder
Ørepudernes specielle form og det luksuriøse 
materiale, de er fremstillet af, sikrer, at de sidder 
perfekt og derfor er så behagelige som muligt at 
bære. De forhindrer lydudslip og forbedrer også 
bassen. Ørepuderne er udformet på en sådan måde, 
at de slutter perfekt til området omkring øret.

Letvægtskonstruktion
De holdbare materialer af letvægtskvalitet i disse 
Philips-hovedtelefoner forbedrer komforten ved 
længere tids brug.

Enkeltsidet kabel
Ledningen er praktisk tilsluttet til den ene side og 
reducerer derfor risikoen for sammenfiltring og 
forenkler opspoling af ledningen ved opbevaring.

Full-size-konstruktion
Disse Philips-hovedtelefoner har ørekapsler, der 
ikke blot dækker hele øret, så du får en bedre 
lydkvalitet, men også giver plads til en større kapsel 
med bedre kvalitet.

til maksimal bærekomfort
Ultra-bløde puder på hovedbånd i stof matcher 
ørepuderne og giver tætsluttende og sikker pasform 
på hovedet, uden at trykke på kraniet.

40 mm højttalerdriver
40 mm højttalerdriver er fremstillet af et mylar 
komposit-materiale, så du får et meget følsomt og 
kraftigt element, der leverer lyd uden hørbar 
forvrængning.
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Lyd
• Akustisk konstruktion: åben
• Magnet: Neodym
• Frekvenskurve: 15-28.000 Hz
• Impedans: 32 ohm

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: enkeltsidet
• Stik: 3,5 og 6,3 mm
• Stik-finish: forkromet
• Kabeltype: Iltfri kobber

Tilbehør
• Adapterstik: 3,5 - 6,3 mm

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 20,6 x 26 x 11,5 cm
• Nettovægt: 0,179 kg
• Bruttovægt: 0,444 kg
• Taravægt: 0,265 kg

• EAN: 87 12581 43923 1
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 74,1 x 45 x 57,7 cm
• Nettovægt: 4,296 kg
• Bruttovægt: 14,473 kg
• Taravægt: 10,177 kg
• EAN: 87 12581 43924 8
• Antal forbrugeremballager: 24

Indvendig emballage
• Indvendig emballage (L x B x H): 

43 x 35,8 x 27,6 cm
• Nettovægt: 1,074 kg
• Bruttovægt: 3,227 kg
• Taravægt: 2,153 kg
• EAN: 87 12581 43925 5
• Antal forbrugeremballager: 6
•
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