
 

 

Philips
Oordopjes

SHE3600
Eenvoudig te dragen

Halskoordstijl voor maximaal comfort
Hoofdtelefoon in de vorm van een halskoord met een handig vergrendelingsmechanisme. De 15-mm 

luidsprekers en zachte oorkussens zorgen ervoor dat u de hoofdtelefoon urenlang kunt dragen. Met 

het ultrazachte halskoord kunt u alle compacte audiospelers overal mee naartoe nemen.

Pas ze aan uw wensen aan
• Eenvoudig los te maken quick release-halskoord
• Eenvoudige Twist & Release-clip voor het sneller bevestigen van spelers
• Dankzij het schuifslot blijft het snoer netjes en schoon.

Geniet van hoge geluidskwaliteit
• Akoestische openingen voor een goed uitgebalanceerd, realistisch geluid
• Neodymium-magneten verbeteren de basprestatie en gevoeligheid

Gebruik ze langer
• Ultrazacht koordmateriaal voor extra draagcomfort
• De luidspreker van 15 mm optimaliseert het draagcomfort
• Duurzame Flexi-Grip maakt een sterke, flexibele verbinding



 Quick release-halskoord
Het quick release-halskoord bevat een 
veiligheidsmechanisme dat automatisch wordt 
ontkoppeld als er hard aan de MP3-speler wordt 
getrokken. Zo kunt u het halskoord heel handig 
verwijderen.

Eenvoudige Twist & Release-clip
Met de eenvoudige Twist & Release-clip kunt u uw 
MP3-speler eenvoudig en snel aan het halskoord 
bevestigen of hiervan losmaken. U hoeft de clip 
alleen maar te draaien en de MP3-speler is los.

Schuifsloten
Door de schuifsloten blijven de snoeren bij elkaar 
waardoor ze netjes en veilig blijven en niet in de war 
raken. Met het middelste schuifslot kunt u de lengte 
van het halskoord aanpassen voor een nog betere, 
stevige pasvorm.

Akoestische openingen
Door de akoestische openingen kan lucht door de 
oorluidspreker stromen, waardoor de hoge tonen 
en basgeluiden worden uitgebalanceerd, en het 
geluid ronder en realistischer wordt.

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

Ultrazacht koordmateriaal
Het ultrazachte koord is gemaakt van duurzaam 
katoen, dat heel zacht aanvoelt. Hierdoor hebt u 
nooit meer striemen op uw huid.

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.

Flexi-Grip-ontwerp
Een zacht, flexibel onderdeel beschermt het snoer 
tegen schade wegens herhaaldelijk buigen.
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Geluid
• Akoestisch systeem: open
• Diafragma: Mylar-dome
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: koper
• 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: 0,3 m
• Connector: 3,5 mm
• Afwerking van de aansluiting: verguld
• Type kabel: koper

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

9,5 x 17 x 2,5 cm

• Brutogewicht: 0,048 kg
• Nettogewicht: 0,017 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,031 kg
• EAN: 87 12581 52972 7
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

Omdoos
• EAN: 87 12581 52975 8
• Brutogewicht: 2,206 kg
• Omdoos (L x B x H): 38 x 19,4 x 23,7 cm
• Nettogewicht: 0,408 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• Gewicht van de verpakking: 1,798 kg

Binnendoos
• EAN: 87 12581 52974 1
• Brutogewicht: 0,228 kg
• Binnendoos (L x B x H): 17,9 x 8,9 x 10,6 cm
• Nettogewicht: 0,051 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 0,177 kg
•

Specificaties
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