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Oortelefoon

Blauw

SHE2105BL
Basgeluid

Muziek en spraak afspelen
Deze hoofdtelefoon met oordopjes levert dankzij de luidsprekers van 15 mm geweldige bassen. 
Het ergonomische design met slanke rubberen caps garandeert urenlang luistercomfort. Inclusief 
gevoelige microfoons en eenvoudige bediening voor bellen met de mobiele telefoon.

Muziek in uw oren
• De luidspreker van 15 mm optimaliseert het draagcomfort
• Door Bass Beat-openingen wordt luchtcirculatie mogelijk voor een beter geluid.

Ontworpen voor u
• Geïntegreerde microfoon en oproepknop
• Extra aansluiting van 3,5 mm voor Nokia, Sony Ericsson, Samsung

Ontworpen voor u en uw levensstijl
• Oordopjes met slanke caps voor een optimale pasvorm



 Geïntegreerde microfoon
Dankzij de geïntegreerde microfoon en oproepknop 
kunt u deze Philips-headset niet alleen gebruiken om 
muziek te beluisteren, maar ook om te bellen met 
uw mobiele telefoon. Bij het handsfree bellen kunt u 
met uw headset eenvoudig gesprekken aannemen en 
beëindigen.

Extra aansluiting van 3,5 mm
Extra stereoaansluiting van 3,5 mm voor Nokia, Sony 
Ericsson en Samsung

Luidspreker van 15 mm
Klein genoeg voor een optimaal draagcomfort en 
groot genoeg om een helder, storingsvrij geluid te 
geven. De luidspreker van 15 mm heeft het juiste 
formaat om optimaal van muziek te kunnen genieten.

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

Oordopjes met slanke caps
De slanke caps hebben een ergonomisch ontwerp 
dat is gebaseerd op de anatomie van de menselijke 
gehoorgang. Maximaal comfort en een optimale 
pasvorm voor mensen die van oordopjes houden.
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Geluid
• Akoestisch systeem: Openen
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: Koper
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 12 - 22.000 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 107 dB
• Diameter van luidspreker: 15 mm
• Type: Dynamisch

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: Parallel lopend, symmetrisch
• Kabellengte: 1,0 m
• Aansluiting: 3,5 mm stereo
• Type kabel: Koper
• Afwerking van aansluiting: Verchroomd
• Microfoon: Ingebouwde microfoon

Afmetingen van de verpakking
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,7 x 17,5 x 2,1 cm
• EAN: 69 23410 71531 6
• Brutogewicht: 0,039 kg
• Nettogewicht: 0,016 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,023 kg
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

3,8 x 6,9 x 0,8 inch
• Brutogewicht: 0,086 lb
• Nettogewicht: 0,035 lb
• Gewicht van de verpakking: 0,051 lb

• Verpakkingstype: Karton
• Type schap: Beide

Omdoos
• Brutogewicht: 1,513 kg
• Omdoos (L x B x H): 39 x 17 x 25 cm
• Nettogewicht: 0,384 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• Gewicht van de verpakking: 1,129 kg
• Brutogewicht: 3,336 lb
• GTIN: 1 69 23410 71531 3
• Omdoos (L x B x H): 15,4 x 6,7 x 9,8 inch
• Nettogewicht: 0,847 lb
• Gewicht van de verpakking: 2,489 lb

Binnendoos
• Brutogewicht: 0,155 kg
• Binnendoos (L x B x H): 18,5 x 7,5 x 10,5 cm
• Nettogewicht: 0,048 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 0,107 kg
• Brutogewicht: 0,342 lb
• GTIN: 2 69 23410 71531 0
• Binnendoos (L x B x H): 7,3 x 3,0 x 4,1 inch
• Nettogewicht: 0,106 lb
• Gewicht van de verpakking: 0,236 lb

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

0,6 x 0,8 x 0,5 inch
• Afmetingen van product (B x H x D): 

1,6 x 2,1 x 1,25 cm
• Gewicht: 0,016 kg
• Gewicht: 0,035 lb
•
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