
 

 

Philips
Oortelefoon

SHE2900
Gebalanceerd geluid

Compact en handig
De zachte oordopjes van een rubberachtig materiaal bieden een pasvorm waar harde 
kunststof niet aan kan tippen. De intrekbare kabelhoes maakt korte metten met losse 
kabels en vormt een ideale opbergplek. Met handige bevestigingsclip.

Ontworpen voor u en uw levensstijl
• Superzachte rubberen caps voor sensationeel comfort

Muziek in uw oren
• Dubbele openingen balanceren de hoge geluiden en bastonen

Altijd klaar om te vertrekken
• Ordelijke kabels maken het gebruik en de opslag simpel
• Intrekbare kabel voor eenvoudig opbergen



 Superzachte rubberen caps
Het ultrazachte rubberen materiaal op de rubberen 
caps is sensationeel aangenaam en past zich 
moeiteloos aan uw oor aan. Oortelefoons zijn nog 
nooit zo comfortabel geweest.

Ontwerp met intrekbare kabel
De intrekbare kabel beperkt het in de war raken van 
de kabels tot een minimum en is ideaal voor 
kabelbeheer. Hiermee kunt u ook de hoofdtelefoon 
eenvoudig opbergen als deze niet in gebruik is.

Dubbele openingen
Speciaal ontworpen openingen die de luchtbalans van 
de hoge en lage tonen kanaliseren voor een 
luisterervaring die u volledig omringt.
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Geluid
• Magneettype: Neodymium
• Frequentiebereik: 12 - 22.000 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 103 dB

Connectiviteit
• Kabellengte: 1,2 m
• Connector: 3,5 mm

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

9,5 x 17 x 2,5 cm
• Brutogewicht: 0,051 kg
• Nettogewicht: 0,0285 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,0225 kg
• EAN: 87 12581 49946 4

• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

Omdoos
• Brutogewicht: 1,902 kg
• Omdoos (L x B x H): 36,5 x 19,4 x 23,6 cm
• Nettogewicht: 0,684 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,218 kg
• EAN: 87 12581 49948 8
• Aantal consumentenverpakkingen: 24

Binnendoos
• Brutogewicht: 0,2 kg
• Binnendoos (L x B x H): 18 x 8,5 x 10,7 cm
• Nettogewicht: 0,0855 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,1145 kg
• EAN: 87 12581 49947 1
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
•
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