
 

 

Philips
Hoofdtelefoon

Voor over het oor
Zwart

FX3BK
Rijke bas

met licht, opvouwbaar ontwerp
Met het slanke, compacte, opvouwbare en lichtgewichtontwerp is deze hoofdtelefoon 
perfect om mee te nemen en weg te stoppen. U kunt er uren mee rondlopen dankzij de 
zachte ovalen kussens.

Krachtig geluid
• 40 mm neodymium-drivers zorgen voor een rijke bas en krachtig geluid
• Geluidsisolerende oorkussens voor rond het oor blokkeren externe geluiden

Altijd klaar om te vertrekken
• Compact opvouwbaar ontwerp voor gemakkelijk dragen en opbergen



 Neodymium-drivers van 40 mm
40 mm neodymium-drivers zorgen voor een stevige 
bas en krachtig geluid.

Compact opvouwbaar ontwerp
Een uniek opvouwbaar ontwerp waarmee u de FX-
hoofdtelefoon kunt opvouwen tot een bal voor 
gemakkelijker transport en opslag.

Geluidsisolerende oorkussens
40 mm neodymium-drivers zorgen voor een stevige 
bas en krachtig geluid.
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Geluid
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Magneettype: Neodymium
• Diafragma: PET
• Frequentiebereik: 8 - 23.000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 40 mW
• Gevoeligheid: 102 dB
• Diameter van de luidspreker: 40 mm
• Type: Dynamisch

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: Parallel lopend, symmetrisch
• Kabellengte: 1,2 m
• Connector: 3,5 mm stereo
• Afwerking van de aansluiting: 24-karaats verguld
• Type kabel: OFC

Afmetingen van de verpakking
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton

• EAN: 69 23410 73212 2
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,5 x 22,5 x 5,5 cm
• Brutogewicht: 0,3165 kg
• Nettogewicht: 0,154 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,1625 kg
• Type schap: Beide

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Brutogewicht: 1,1495 kg
• Omdoos (L x B x H): 21,8 x 19 x 22,5 cm
• Gewicht van de verpakking: 0,6875 kg
• GTIN: 1 69 23410 73212 9
• Nettogewicht: 0,462 kg

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

17,3 x 18,5 x 4 cm
• Gewicht: 0,154 kg
•
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