
 

 

Philips
Hoofdtelefoon met 
oordopjes

14,8 mm drivers/open achterkant

Oordopje

SHE3010RD
Extra bas

Zachte uitvoering voor optimaal draagcomfort
De Philips SHE3010-hoofdtelefoon met zacht uitgevoerde oordopjes zit zacht en 
comfortabel. Verkrijgbaar in verschillende opvallende felle kleuren, zodat u altijd een 
hoofdtelefoon hebt die bij uw stijl past.

Geniet van hoge geluidskwaliteit
• Luidsprekerdrivers van 14,8 mm voor geluid van hoge kwaliteit
• Neodymium-magneten verbeteren de basprestatie en gevoeligheid

Ultiem draagcomfort
• Voorste caps overtrokken met rubber voor draagcomfort
• Zachte uitvoering zorgt voor een comfortabele pasvorm

Ontworpen voor comfort
• Flexi-Grip-ontwerp voor veel duurzaamheid



 Flexi-Grip
Een zacht, flexibel onderdeel beschermt het snoer 
tegen schade wegens herhaaldelijk buigen.

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

Zachte uitvoering
De transparante, met rubber overtrokken behuizing 
van de hoofdtelefoon vormt zich naar het oor voor 
veel luistercomfort.

Luidsprekers van 14,8 mm

Grote 14,8 mm luidsprekerdrivers in hoofdtelefoon 
met oordopjes zorgen voor geluid van topkwaliteit.

Voorste cap overtrokken met rubber

De voorste, met rubber overtrokken cap zorgt voor 
een volledig zachte uitvoering voor draagcomfort.
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Ontwerp
• Kleur: Rood

Geluid
• Akoestisch systeem: open
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: koper
• Diafragma: PET
• Impedantie: 16 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 25 mW
• Gevoeligheid: 107 dB
• Diameter van luidspreker: 14,8 mm
• Type: Dynamisch
• Frequentiebereik: 9 - 22.000 Hz

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

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 69 23410 73217 7
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

5,2 x 17,5 x 2,8 cm
• Brutogewicht: 0,03217 kg

• Nettogewicht: 0,01167 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Gewicht van de verpakking: 0,0205 kg
• Type schap: Beide

Binnendoos
• Brutogewicht: 0,12351 kg
• GTIN: 2 69 23410 73217 1
• Binnendoos (L x B x H): 17,9 x 8,0 x 6 cm
• Nettogewicht: 0,03501 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 0,0885 kg

Omdoos
• Brutogewicht: 1,21708 kg
• GTIN: 1 69 23410 73217 4
• Omdoos (L x B x H): 34,5 x 19,7 x 16,3 cm
• Nettogewicht: 0,28008 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• Gewicht van de verpakking: 0,937 kg

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

1,6 x 2,1 x 1,25 cm
• Gewicht: 0,01167 kg
•

Specificaties
Hoofdtelefoon met oordopjes
14,8 mm drivers/open achterkant Oordopje
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