
 

 

Philips
Nackbandshörlurar

SHS5200
Fyllig bas

Hållbar kabel
De här nackremshörlurarna med reflexer gör dig extra synlig – och säker – samtidigt som 
de har utmärkta prestanda och är bekväma.

Musik för dina öron
• 24 k guldpläterad kontakt ger fullständigt stabila anslutningar
• Baskanalerna släpper in luftrörelser för ett bättre ljud

Gjord för att passa dig och ditt sätt att leva
• Öronkuddarna ökar bärkomforten och basresponsen
• Högre komfort när du lyssnar länge
• Ergonomisk vaddering förbättrar bärkomforten och basåtergivningen

Alltid redo
• Systemet för dragavlastning ger säkrare sladdfunktion
• Den reflekterande nackremmen är synlig också i mörker
• Kabeln för anslutning till ena sidan minskar kabeltrasslet och ökar komforten
• Den textilklädda sladden håller längre och trasslar inte



 24 k guldpläterad kontakt
Det ädla guldskiktet på kontakten ger en stabilare 
anslutning och därmed en högre ljudkvalitet.

Baskanaler
Baskanalerna släpper in luftrörelser för ett bättre 
ljud och djup och fyllig bas

Bekväma öronkuddar
Öronkuddarnas utformning och lyxiga material ger 
perfekt passform och maximal komfort. De 
förhindrar ljudläckage och ger högre basprestanda. 
Öronkuddarna är utformade på ett sådant sätt att de 
sluter tätt i öronen.

Bekväm att bära
Dessa hörlurar är utformade efter örat för att ge 
högre komfort när du lyssnar längre stunder i sträck.

Ergonomiskt formad vaddering
Den ergonomiska vadderingens form och lyxiga 
material garanterar en bekväm passform och bättre 
basprestanda tack vare minskat ljudläckage.

System för dragavlastning
Pull-Relief-systemet minskar sladdslitage på grund av 
upprepade böjningar och förlänger 
sladdanslutningens livstid.

Reflekterande nackrem
Särskilt reflekterande material i nackremmen gör att 
du är synlig också i mörker.

Kabel för anslutning till ena sidan
Kabeln är ansluten till en enda sida, vilket minskar 
risken för kabeltrassel avsevärt och gör det enklare 
att linda ihop kabeln vid förvaring.

Textilklädd sladd
Den snygga textilklädseln förhindrar trassel, håller 
mycket länge och förlänger sladdens livstid.
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Ljud
• Akustiskt system: Öppna
• Högtalarspole: Koppar
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 12–24 000 Hz
• Impedans: 24 ohm
• Maximal ineffekt: 100 mW
• Känslighet: 106 dB
• Högtalardiameter: 30 mm
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Kabelanslutning: Enkelsidig
• Kabellängd: 1,5 m
• Anslutning: 3,5 mm stereo
• Anslutningens legering: 24 k guldpläterad
• Kabeltyp: OFC

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

19,5 x 19,5 x 6 cm
• Bruttovikt: 0,181 kg
• Nettovikt: 0,052 kg
• Taravikt: 0,129 kg
• EAN: 87 12581 49799 6
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister

Yttre kartong
• Bruttovikt: 0,829 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 21,7 x 20,4 x 23,8 cm
• Nettovikt: 0,156 kg
• Taravikt: 0,673 kg
• EAN: 87 12581 49801 6
• Antal konsumentförpackningar: 3
•
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