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Philips presenterer ny serie sportshodetelefoner
Philips lanserer nå tre hodetelefoner i en ny sportserie. Sportshodetelefonene har helt
forskjellig utformning – slik at de passer til forskjellige behov og ønsker. Både on-ear, inear og trådløse hodetelefoner inngår i den nye serien.
Idrettsfolk, enten det dreier seg om amatører eller proffer, har ofte en mening om hvordan
treningsutstyret deres skal være utformet. Dette gjelder jo også hodetelefoner og derfor omfatter
Philips nye sportserie tre forskjellige modeller i helt ulike stiler. SH402 er en on-ear-hodetelefon,
SN503 er in-ear og ST702 er trådløse hodetelefoner.
Både SN503 og ST702 er vanntette og alle hodetelefoner i serien er svettesikre. De har alle en
stilren design og bra passiv lydisolering. SN503 er dessuten utstyrt med en av verdens minste
pulsmålere for in-ear-hodetelefoner. Hodetelefonene benytter Bluetooth 5.0 for å oppdage andre
Bluetooth-enheter, og kan deretter automatisk pare dem sammen med hodetelefonene.
Hodetelefonene leveres også med en hurtiglader.
Hensikten med serien er å skape hodetelefoner som idrettsfolk kan benytte for å trene smartere,
hardere og lengre. Hodetelefonene har særdeles god lyd, er vannbestandige, enkle å holde rene og
har avanserte funksjoner som gjør treningen behagelig og morsom – og kan dermed øke kvaliteten
på treningen.
SN503 – holder kontroll med hjertet
SN503 har store 6-mm høyttalere som gir en utmerket lyd. De er kompatible med alle vanlige
løperapper, som Apple Health Kit, Google Fit, Runkeeper, Polar Beat, Runtastic, Codoon og
Endomondo. Dette gjør at det går an å få taleoppdateringer om hvordan løpingen går, uten å måtte
kikke på mobilskjermen. Hodetelefonene har dessuten en av verdens minste pulsmålere for in-earhodetelefoner, noe som gjør at løpere kan holde seg under makspulsen, mens de som spaserer, kan
passe på å trene med en intensitet som gjør at de brenner fett.
Fra gymsal til gate
• 3 ulikeformede, utbytbare øreplugger gir perfekt passform
• Myke, gummibelagte «vinger» øker sikkerheten og bekvemmeligheten
Fra treningsspillelisten til viktige samtaler
• Detaljrik lyd, bra bass og god passiv lydisolering
• Automatisk paring med andre Bluetooth-enheter
• 6-mm akustiske neodymhøyttalere
• Innebygd mikrofon med ekkoredusering gir klar lyd
• Brukervennlig styring med knapper
6 timers spilletid og pulsmåling
• 6 timers spilletid når den benyttes sammen med pulsmåling
• Innebygd visning av pulsen
• Vanntette i henhold til IPX5-standarden
• Hurtiglading: Lad 15 minutter og få en times bruk
ST702 – ladet og klar

Pressemelding
Trådløse hodetelefoner som gjør deg fri fra ledninger, noe som er spesielt praktisk og populært ved
trening. Hodetelefonene er vanntette og har et etui som ikke bare lader dem, men også UV-rengjør
dem.
Tren hardt, fortsett å være sprek og fri
• Bærbart etui til lading, og som dessuten UV-rengjør
hodetelefonene
• 6 timers spilletid på én lading
• Opptil 18 timers spilletid ved hjelp av ladeetuiet
• Hurtiglading: Lad 15 minutter og få 1,5 timers bruk
Fra treningsspillelisten til viktige samtaler
• 6-mm akustiske neodymhøyttalere
• Detaljrik lyd med bra bassfrekvenser
• Automatisk paring med andre Bluetooth-enheter
• Kontroller musikk og samtale ved å trykke på hodetelefonen
Fra gymsal til gate
• Myke, gummibelagte «vinger» øker sikkerheten og bekvemmeligheten
• 3 ulikeformede, utbytbare øreplugger gir perfekt passform
• Perfekt avskjerming og veldig bra passiv lydisolering
SH402 – Klarer lange økter og holder deg kald
Trådløse on-ear-hodetelefoner med bra lydkvalitet, veldig bra lydisolering og lang spilletid. SH402
har også en spesiell kjølende gel i øreputene og kan dermed redusere temperaturen med 3 til 5
grader når hodetelefonen bæres mot huden. 20 timers spilletid og hurtiglading gjør at den holder
også for lengre treningsøkter.
20 timers spilletid og kjølende øreputer
• 20 timers spilletid
• Kjølende øreputer gjør at det er mulig å trene hardt og likevel holde seg
sval
• Det er mulig å felle sammen hodetelefonene slik at de blir flate og
dermed lettere å oppbevare
• Vann- og svettetette i henhold til IPX4-standarden
• Hurtiglading: Lad 10 minutter og få to timers spilletid
Fra gymsal til gate
• Putene i øreklokkene puster og er lette å ta av og rengjøre
• Innebygd mikrofon som fjerner ekko og gir ren lyd
• Stilren design
Fra treningsspillelisten til viktige samtaler
• 40-mm akustiske neodymhøytalere
• Detaljrik lyd med bra bass og utmerket passiv lydisolering
• Automatisk paring med andre Bluetooth-enheter
Om TP Vision
TP Vision er et firma som markedsfører produkter innen lyd og visuell digital underholdning. TP Vision utvikler, produserer
og markedsfører Philips TV-apparater i Europa, Russland, Midtøsten, Sør-Amerika, India og i utvalgte land i Stillehavsområdet,
samt lydprodukter i hele verden. Vi gjør dette ved å kombinere vår designekspertise og den nyskapende tradisjonen hos
Philips med den operasjonelle styrken, fleksibiliteten og hurtigheten i TPV-teknologien. Ved hjelp av kombinasjonen av disse
sterke egenskapene kan vi bringe høykvalitets TV-apparater ut på markedet. De har smarte funksjoner, er lette å bruke og
har en utsøkt design. Vi har tro på å skape produkter som gir forbrukerne en overlegen opplevelse av lyd og bilde. Philips
TV er gjennom TP Vision en global leder innen reiselivsbransjen. TP Vision er eksklusiv lisensinnehaver av merkevaren Philips
TV i de deler av verden som er nevnt ovenfor, og globalt for Philips’ lydprodukter. TP Vision har nærmere 2000 ansatte
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rundt omkring i verden og er 100 % eiet av TPV, én av verdens ledende produsenter av skjermer og LCD-TV-er, og selger
og markedsfører Philips TV-apparater i Kina. TPV har klart å øke veksten gjennom mange år ved å balansere stordriftsfordeler
og kjernekompetanse innen forskning og utvikling, produksjon, effektiv logistikk og kvalitet.
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