
 

 

Philips
Nackbandshörlurar

SHS8200
Extra bas

Ultrakompakta och går att vika ihop för förvaring
De stora 32 mm högtalarelementen och baskanalerna skapar ett effektfullt stort basljud, 
medan den ultraplatta vikbara halsremmen är enkel att förvara och bära med sig.

Musik för dina öron
• 32 mm högtalarelement ger ljud med höga prestanda
• Baskanalerna släpper in luftrörelser för ett bättre ljud
• Neodymiummagneten förstärker basprestanda och ökar känsligheten
• Njut av högsta möjliga prestanda och ljudkvalitet
• 24 k guldpläterad kontakt ger fullständigt stabila anslutningar

Gjord för att passa dig och ditt sätt att leva
• Extra mjukt material för maximal bekvämlighet
• Konturformad design runt halsen, för bekväm passform
• Ergonomiskt utformade hörlurar ökar komforten

Alltid redo
• Hopvikta mycket tunna och får lätt plats i väskan
• Förstärkt kabelanslutning ger extra hållbarhet
• Kabeln för anslutning till ena sidan minskar kabeltrasslet och ökar komforten
• Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus



 32 mm högtalarelement
Detta högtalarelementet på 32 mm är ett kompakt 
men ändå kraftfullt element som ger ett ljud utan 
störningar, oavsett ineffekt.

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

Neodymiummagnet
Neodynium är det bästa materialet för att skapa ett 
starkt magnetfält som ökar högtalarspolens 
känslighet, basrespons och ljudkvalitet.

Utmärkt ljudkvalitet
Akustiskt effektiv design och avancerade drivenheter 
är detsamma som optimala ljudprestanda.

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

Extra mjukt material
Det extra mjuka materialet är skönt mot huden och 
ger maximal bekvämlighet.

Konturformad design
Konturformad design runt halsen, för bekväm 
passform

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

Hopvikta mycket tunna
Hörlurarna kan vikas ihop platt, så de får lätt plats i 
väskan.

Förstärkt kabelanslutning
En mjukplastdel på öronsnäckan minskar 
belastningen på kabeln, skyddar anslutningen och 
förhindrar skador som beror på att kabeln ständigt 
böjs.

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.

1,2 meter lång kabel
Den perfekta kabellängden som ger dig frihet att 
ställa ljudenheten var du vill
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Ljud
• Akustiskt system: Öppna
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: CCAW
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 12–24 000 Hz
• Impedans: 24 ohm
• Maximal ineffekt: 100 mW
• Känslighet: 106 dB
• Högtalardiameter: 32 mm
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Kabelanslutning: Enkelsidig
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 mm stereo
• Anslutningens legering: 24 k guldpläterad
• Kabeltyp: OFC

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

9,5 x 19,5 x 3,5 cm

• Nettovikt: 0,057 kg
• Bruttovikt: 0,18 kg
• Taravikt: 0,123 kg
• EAN: 87 12581 49811 5
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 38,6 x 24,5 x 13,5 cm
• Nettovikt: 0,684 kg
• Bruttovikt: 2,96 kg
• Taravikt: 2,276 kg
• EAN: 87 12581 49813 9
• Antal konsumentförpackningar: 12

Inre kartong
• Inre kartong (L x B x H): 22 x 18,8 x 10,5 cm
• Nettovikt: 0,342 kg
• Bruttovikt: 1,33 kg
• Taravikt: 0,988 kg
• EAN: 87 12581 49812 2
• Antal konsumentförpackningar: 6
•
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