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Philips
Lichte hoofdtelefoon
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Voor op het oor
Grijs

Deze lichte hoofdtelefoon zit langdurig comfortabel en is voorzien van luchtopeningen
voor een rijk, diep geluid.
Ontworpen voor u en uw levensstijl
• De versterkte kabelaansluiting staat garant voor extra duurzaamheid
• Lichtgewicht ontwerp verbetert het comfort bij langdurig gebruik.
Voor fantastisch muziekplezier
• De luidspreker van 30 mm levert grootse prestaties
• Door Bass Beat-openingen wordt luchtcirculatie mogelijk voor een beter geluid.
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Duurzaam en licht
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Lichte hoofdtelefoon
Voor op het oor Grijs

• Kabelaansluiting: parallel lopend, symmetrisch
• Kabellengte: 1,2 m
• Connector: 3,5 mm

Brutogewicht: 0,955 kg
Omdoos (L x B x H): 20,6 x 19,8 x 23,8 cm
Nettogewicht: 0,39 kg
Gewicht van de verpakking: 0,565 kg
EAN: 87 12581 49791 0
Aantal consumentenverpakkingen: 6

Afmetingen van de verpakking

• Type schap: Beide
• Afmetingen van verpakking (B x H x D):
19,5 x 22 x 5,4 cm
• Brutogewicht: 0,1265 kg
• Nettogewicht: 0,065 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,0615 kg
• EAN: 87 12581 49790 3
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
•
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Luidspreker van 30 mm

De luidspreker van 30 mm is compact voor een
groot draagcomfort en tegelijk groot genoeg om een
helder, krachtig geluid te geven. Daarmee heeft deze
luidspreker het perfecte formaat voor ongestoord
luisterplezier.

Bass Beat-openingen

Door Bass Beat-openingen wordt luchtcirculatie
mogelijk, zodat u een nog beter geluid hebt met rijke,
diepe bastonen.

Licht ontwerp

De duurzame, lichtgewicht kwaliteitsmaterialen van
deze Philips hoofdtelefoons zorgen voor meer
comfort zodat u ze langer kunt dragen.
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Connectiviteit
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Een zacht, plastic onderdeel op de oorschelp
vermindert de druk op het snoer, beschermt de
aansluiting en zorgt dat er geen schade kan optreden
wegens herhaaldelijk buigen.
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Akoestisch systeem: open
Magneettype: Ferriet
Spreekspoel: koper
Diafragma: Mylar-dome
Frequentiebereik: 18 - 20.000 Hz
Impedantie: 32 ohm
Maximaal ingangsvermogen: 100 mW
Gevoeligheid: 96 dB
Diameter van de luidspreker: 30 mm
Type: Dynamisch

Omdoos

Versterkte kabelaansluiting
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• Afwerking van de aansluiting: verchroomd
• Type kabel: koper
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Geluid
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• Afmetingen van product (B x H x D):
14 x 18,5 x 5,2 cm
• Gewicht: 0,065 kg
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Afmetingen van het product

Kenmerken
fro

Specificaties

