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uur geluid, met kabel of draadloos
et luxe FloatingCushions
perieure drivers en digitale geluidsverbetering garanderen een helder geluid met diepe 
ssen. Dankzij de luxe FloatingCushions kunnen de oorschelpen in alle richtingen 
rden gedraaid, wat zowel met als zonder snoer voor optimaal comfort zorgt.

Eersteklas geluidskwaliteit
• Digitale verbetering onthult verborgen noten en nuances
• Superieure luidsprekers zorgen voor hoogwaardig geluid

Maak uzelf duidelijk verstaanbaar
• Digitale ruisonderdrukking voor heldere oproepen

Ontworpen voor u en uw levensstijl
• Superzachte oorkussens met ruisisolatie
• Een natuurlijke, aangename pasvorm dankzij het luxe geheugenschuim van de FloatingCushions
• Geïntegreerde hoofdband

Geen gedoe meer
• Bediening op de microfoon voor volume, nummers en overschakelen tussen muziek en 

oproepen

Universeel: geschikt voor apparaten met BT of 3,5 mm aansluiting
• Voldoet aan Bluetooth Stereo HSP / HFP / A2DP
• Keuze tussen luisteren via een kabel of draadloos



 Voldoet aan BT HSP/HFP
Bluetooth is een technologie waarbij kabels 
niet meer nodig zijn. Bluetooth is een 
wereldwijde standaard, dus Bluetooth-
apparaten van verschillende fabrikanten 
kunnen onderling worden gekoppeld door 
middel van gedeelde Bluetooth-profielen. HSP 
(Headset Profile) en HFP (Handsfree Profile) 
zijn de profielen die nodig zijn voor normaal 
gebruik van een Bluetooth-headset. Als uw 
mobiele telefoon compatibel is met HSP of 
HFP, werkt deze headset met de mobiele 
telefoon.

Comfortabel, voor langdurig gebruik

Dankzij de luxe, superzachte oorkussens kunt 
u uw hoofdtelefoon zo lang u wilt gebruiken, 
zonder ongemak.

Luxe FloatingCushions

Anders dan bij een traditionele C-
scharnierconstructie maakt het compleet 

vernieuwde, luxe FloatingCushion-ontwerp 
van deze Philips-hoofdtelefoon een 
automatische afstelling van de oorkussens in 
alle richtingen mogelijk. Dit leidt tot een 
naadloos ontwerp met optimale stabiliteit, 
waarbij de druk gelijkmatig wordt verdeeld 
rond het hoofd en de oren van de gebruiker. 
Een sterk ontwerp dus, zowel qua comfort als 
qua pasvorm.

Digitale geluidsverbetering

Diepe, superieure bastonen dankzij 
hoogwaardige drivers en digitale verbetering.

Gestroomlijnde hoofdband

Geïntegreerde hoofdband met strak ontwerp

Intelligente bediening

Gemakkelijk schakelen tussen muziek en 
oproepen dankzij intelligente bediening (voor 
volume, nummers en overschakelen)

Bekabeld of draadloos

Gebruik als een draadloze Bluetooth-
hoofdtelefoon of luister via de 3,5mm-
aansluiting
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Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-versie: 2.1+EDR
• Maximumbereik: Maximaal 15 m
• Audioaansluitingen: Lijningang, 3,5 mm

Vermogen
• Spreektijd: 9 uur
• Stand-bytijd: 200 uur
• Afspeelduur van muziek: 9 u
• Oplaadbaar
• Batterijtype: Li-Polymer
• Gewicht batterij: 10,6 g

Geluid
• Frequentiebereik: 18 - 21.000 Hz
• Magneettype: Neodymium
• Diameter van de luidspreker: 40 mm
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 103 dB

Gemak
• Volumeregeling
• Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen, 

Oproep weigeren, Herhaling van laatste nummer, 
Voice Dial, Mute-functie microfoon, Schakelen 
tussen muziek en gesprekken

Accessoires
• USB-kabel: Inbegrepen voor opladen
• Audiokabel: Audiokabel van 1,2 m voor gebruik in 

het vliegtuig
• Snelstartgids: Snelstartgids

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

14,9 x 17,8 x 7 cm
• Afmetingen van product (B x H x D): 

5,9 x 7,0 x 2,8 inch
• Gewicht: 0,14 kg
• Gewicht: 0,309 lb

Afmetingen van de verpakking
• Type schap: Dummy
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,5 x 20 x 8 cm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

7,7 x 7,9 x 3,1 inch
• Nettogewicht: 0,213 kg
• Nettogewicht: 0,470 lb
• Brutogewicht: 0,356 kg
• Brutogewicht: 0,785 lb
• Gewicht van de verpakking: 0,143 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,315 lb
• EAN: 69 23410 71582 8
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 25,5 x 20,8 x 22,4 cm
• Omdoos (L x B x H): 10,0 x 8,2 x 8,8 inch
• Nettogewicht: 0,639 kg
• Nettogewicht: 1,409 lb
• Brutogewicht: 1,379 kg
• Brutogewicht: 3,040 lb
• Gewicht van de verpakking: 0,740 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,631 lb
• GTIN: 1 69 23410 71582 5
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
•
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