
 

 

Philips
Digitale draadloze 
hoofdtelefoon

Voor over het oor
Zwart

SHD9000
Echte CD-geluidskwaliteit, draadloos digitaal
Kleer ongecomprimeerde audio
Hoofdtelefoons met Kleer ongecomprimeerde audio staan garant voor overdracht zonder verlies, 

waarbij de geluidskwaliteit volledig gelijk blijft aan de oorspronkelijke opname. Met een bereik van 100 

meter en een comfortabele, zelf-instelbare hoofdband is het een ideale manier om zonder gedoe thuis 

van muziek te genieten.

Superieure luisterervaring
• Digitaal signaal voor gegarandeerde sterke ontvangst
• Heldere draadloze technologie
• Krachtige neodymium-luidsprekers van 40 mm

Comfortabel voor langdurig gebruik
• Zelfinstellende hoofdband aan de binnenzijde past zich aan iedere hoofdvorm aan
• Ergonomische oorkussen-ontwerp

Gebruiksgemak
• Docking station voor gegarandeerd zorgeloos opladen
• Geen storing via Wi-Fi
• Verlengd zendbereik van 100 m
• 2 AAA oplaadbare NiMh-batterijen voor optimaal gewicht



 Luidsprekers van 40 mm

Neodymium-luidsprekers van 40 mm leveren 
superieure HiFi-geluidsprestaties.

2,4 GHz digitale transmissie
De digitale transmissie van 2,4 GHz voorkomt 
compressie en gegevensverlies tussen de zender en 
de hoofdtelefoon. De digitale signalen worden aan 
het eind van het transmissieproces geconverteerd 
naar analoge signalen. Het eindresultaat is een 
fantastische geluidskwaliteit met vloeiende akoestiek 
en minimaal gegevensverlies.

Docking station

Het docking station biedt u een handige locatie om 
uw ontvanger te plaatsen wanneer u deze niet 
gebruikt en laadt tegelijkertijd de batterij op.

Verlengd zendbereik van 100 m
Het zendbereik is nu verlengd naar 100 meter, zodat 
u thuis kunt genieten van een probleemloze 
muziekervaring.

Kleer ongecomprimeerde audio
Kleer draadloze technologie levert 
ongecomprimeerde audio, zodat u gegarandeerd 
kunt genieten van uw muziek zoals deze is bedoeld.

Zelfinstellende hoofdband aan 
binnenzijde

De hoofdband heeft een perfecte pasvorm. Het 
mechanisme past zich automatisch aan en geeft u een 
optimaal comfort.
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Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

19 x 22 x 10,5 cm
• Gewicht: 0,29 kg

Systeem
• Type: Radiofrequentie (RF)

Geluid
• Frequentiebereik: 17 - 23.000 Hz
• Invoerniveau: 800 mV (0 dB) 2 V (-8 dB)

Tuner/ontvangst/transmissie
• Bereik van de draagfrequentie: 2400 - 2483,5 MHz
• Effectief bereik: Circa 100 meter (afhankelijk van 

omgevingsfactoren)
• Modulatie: MSK Digital
• Aantal kanalen: 16
• Zenderscheiding: 60 dB
• Vervorming: 0,5% THD
• SN: 88 dB, nominaal

Comfort
• Gebruiksduur: maximaal 20 uur

Vermogen
• Stroomvereisten - hoofdtelefoons: Oplaadbare Ni-

MH-batterijen (meegeleverd) of reguliere AAA-
batterijen

• Stroomvereisten: DC 5 V (van de meegeleverde 
netspanningsadapter)

• Vermogen: 30 mW

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 69 23410 71640 5
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

24 x 28,5 x 11,5 cm
• Brutogewicht: 1,036 kg
• Nettogewicht: 0,648 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,388 kg
• Type schap: Dummy

Omdoos
• GTIN: 1 69 23410 71640 2
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Brutogewicht: 3,756 kg
• Omdoos (L x B x H): 37 x 26 x 32,5 cm
• Nettogewicht: 1,944 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,812 kg
•
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