
 

 

Philips
Hovedtelefoner med 
nakkebøjle

SHS390
Lyd i balance

konturformet nakkerem med god pasform
Hovedtelefoner med nakkerem og dynamisk baslyd.

Musik til dine ører
• Højttalerenheden på 32 mm giver lyd af høj kvalitet
• Bass Beat-porte lader luften passere og giver bedre lyd
• Neodym-magnet forbedrer basgengivelsen og følsomheden.

Udviklet til at passe til dig og din livsstil
• Ørepuder forbedrer bærekomforten og basgengivelsen.
• Enkeltsidet kabel reducerer sammenfiltring og forbedrer komforten.

Altid klar
• Et 1,2 m langt kabel, der er ideelt til udendørs brug.



 32 mm ørekapsel
Højttalerenheden på 32 mm er en kompakt, men 
samtidig kraftig enhed, der giver lyd uden 
forvrængninger fra en hvilken som helst kilde.

Bass Beat-porte
Bass Beat-porte lader luften passere og giver bedre 
lyd med en fyldig dyb bas.

Neodym-magnet
Neodym er det bedste materiale til at frembringe et 
stærkt magnetisk felt, så der opnås større følsomhed 
i en svingspole, bedre basgengivelse og en højere 
allround lydkvalitet.

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.

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

1,2 m kabel
Den ideelle kabellængde, så du får frihed til at 
anbringe din lydkilde, hvor du ønsker det.
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Lyd
• Akustisk konstruktion: åben
• Magnet: Neodym
• Membran: Mylar Dome
• Svingspole: kobber
• Frekvenskurve: 12 - 22.000 Hz
• Impedans: 24 ohm
• Max. belastning: 100 mW
• Følsomhed: 102 dB
• Højttalerdiameter: 32 mm
• Type: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: to i parallel, asymmetrisk
• Kabellængde: 1,2 m
• Stik: 3,5 mm
• Stik-finish: nikkelbelagt
• Kabeltype: kobber

Indvendig emballage
• Bruttovægt: 1,265 kg
• Indvendig emballage (L x B x H): 

38 x 19,5 x 24,5 cm
• Nettovægt: 0,887 kg
• Taravægt: 0,378 kg
• EAN: 87 10895 87985 9
• Antal forbrugeremballager: 6

Yderemballage
• Bruttovægt: 11,06 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 75,9 x 41 x 51,9 cm
• Nettovægt: 2,208 kg
• Taravægt: 8,852 kg
• EAN: 87 10895 87986 6
• Antal forbrugeremballager: 48

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 17,5 x 23,7 x 5,7 cm
• Bruttovægt: 0,148 kg
• Nettovægt: 0,046 kg
• Taravægt: 0,102 kg
• EAN: 87 10895 87890 6
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister
•
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