
 

 

Philips
Oortelefoon

SHE2610
Mix & Match

5 verwisselbare capsets
Oortelefoon met een perfect gebalanceerd, natuurlijk geluid en vervangbare caps die een 
persoonlijk tintje aan uw hoofdtelefoon geven.

Muziek in uw oren
• De neodymium-magneet verbetert de bastonen en de gevoeligheid
• Dubbele openingen balanceren de hoge geluiden en bastonen

Ontworpen voor u en uw levensstijl
• De luidspreker van 15 mm optimaliseert het draagcomfort
• Oorkussens geven meer draagcomfort en grotere basrespons
• Kies de vervangbare cap die het best overeenkomt met uw eigen stijl

Altijd klaar om te vertrekken
• Duurzame Flexi-Grip maakt een sterke, flexibele verbinding



 Neodymium-magneet
Neodymium produceert sterke magnetische velden 
en zorgt zo voor een grotere gevoeligheid van de 
spreekspoel, een snelle basrespons en een betere 
geluidskwaliteit.

Dubbele openingen
Speciaal ontworpen openingen die de luchtbalans van 
de hoge en lage tonen kanaliseren voor een 
luisterervaring die u volledig omringt.

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.

Comfortabele oorkussens
De speciale vorm en luxe materialen die voor de 
oorkussens van deze Philips-hoofdtelefoons worden 
gebruikt, zorgen voor een perfecte pasvorm en een 
optimaal comfort. Ze voorkomen dat er geluid 
verloren gaat en verbeteren tevens de basprestaties. 
De oorkussens zijn zo gevormd, dat ze perfect om 
uw oor passen.

Vervangbare caps
Kies een van de drie vervangbare capsets, elk met 
hun eigen stijl en kleur, zodat deze jouw smaak en 
stemming weergeven.

Flexi-Grip-ontwerp
Een zacht, flexibel onderdeel beschermt het snoer 
tegen schade wegens herhaaldelijk buigen.
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Kenmerken
• Binnendoos (L x B x H): 18,4 x 18 x 11,8 cm • Verpakkingstype: Blister
•

Geluid
• Akoestisch systeem: open
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: koper
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 12 - 22.000 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 106 dB
• Diameter van de luidspreker: 15 mm
• Type: Dynamisch

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: parallel lopend, symmetrisch
• Kabellengte: 1 m
• Connector: 3,5 mm
• Afwerking van de aansluiting: verchroomd
• Type kabel: koper

Binnendoos
• Brutogewicht: 0,442 kg

• Nettogewicht: 0,312 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,13 kg
• EAN: 87 10895 96051 9
• Aantal consumentenverpakkingen: 6

Omdoos
• Brutogewicht: 8,12 kg
• Omdoos (L x B x H): 38,4 x 38,4 x 50,1 cm
• Nettogewicht: 1,824 kg
• Gewicht van de verpakking: 6,296 kg
• EAN: 87 10895 96052 6
• Aantal consumentenverpakkingen: 96

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

10 x 17,7 x 2,7 cm
• Brutogewicht: 0,052 kg
• Nettogewicht: 0,019 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,033 kg
• EAN: 87 10895 96050 2
• Aantal producten: 1
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