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SHE3590PK
Extra bas

Compacte hoofdtelefoon met zachte caps
De superkleine zachte caps voor in het oor zijn uiterst comfortabel en compact. De 
kleine, maar efficiënte luidsprekers produceren een dynamische bas en kraakhelder geluid.

Geniet van hoge geluidskwaliteit
• Kleine efficiënte luidsprekers voor precieze weergave van geluid met bastonen
• Perfecte pasvorm reduceert omgevingsgeluid

Gebruik ze langer
• 3 verwisselbare rubberen caps dus geschikt voor alle oren
• Ovale buis zorgt voor een ergonomisch comfortabele pasvorm

Altijd klaar om te vertrekken
• Een snoer van 1,2 m dat ideaal is voor gebruik buitenshuis
• Rubberen snoerbescherming zorgt voor betere duurzaamheid



 Kleine efficiënte luidsprekers

Kleine efficiënte luidsprekers voor Philips-
oortelefoons zorgen voor een exacte pasvorm en 
geven een nauwkeurig geluid met krachtige bassen, 
perfect voor uw luisterplezier.

Perfect oorkussen
De superkleine luidsprekerdrivers van deze Philips-
oortelefoons passen perfect in het oor. De optimale 
pasvorm houdt omgevingsgeluid tegen voor een zeer 
intense luisterervaring.

Past in alle oren

U kunt kiezen uit 3 verwisselbare caps, van klein tot 
groot, dus er is altijd wel een paar waarmee deze 
Philips-oortelefoons perfect in uw oren passen.

Snoer van 1,2 m
De ideale lengte van dit snoer geeft u de vrijheid uw 
audioapparaat overal neer te zetten.

Rubberen snoerbescherming
Om de levensduur van het product te verlengen, 
beperken zachte rubberen snoerbeschermingen de 
snoeren tegen slijtage door herhaaldelijk buigen.

Ovale buis
Ovale buis zorgt voor een ergonomisch 
comfortabele pasvorm
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Binnendoos
• Brutogewicht: 0,1238 kg
• Binnendoos (L x B x H): 18,1 x 8,1 x 6 cm
• Nettogewicht: 0,03888 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 0,08492 kg
• GTIN: 2 69 23410 71368 2

Omdoos
• Brutogewicht: 1,154 kg
• Omdoos (L x B x H): 37,4 x 17,4 x 13,6 cm
• Nettogewicht: 0,31104 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• Gewicht van de verpakking: 0,84296 kg
• GTIN: 1 69 23410 71368 5

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

5 x 17,3 x 2,7 cm
• Brutogewicht: 0,03018 kg
• Nettogewicht: 0,01296 kg

• Gewicht van de verpakking: 0,01722 kg
• EAN: 69 23410 71368 8
• Verpakkingstype: Dummy
• Type schap: Dummy

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: parallel lopend, symmetrisch
• Kabellengte: 1,2 m
• Aansluiting: 3,5 mm
• Afwerking van aansluiting: verchroomd

Geluid
• Frequentiebereik: 12 - 23.500 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 103 dB
• Type: Dynamisch

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

2 x 1,4 x 1,16 cm
• Gewicht: 0,01 kg
•
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