
 

 

Philips
Oortelefoon

SHE3622
Bubbles van plezier!

Muziek delen
Philips Bubbles-hoofdtelefoons maken het beluisteren van muziek leuker en kleurrijker. 
En wat is er nu aangenamer dan onderweg samen met een vriend op één MP3-speler 
naar dezelfde vette beat te luisteren?

Muziek in uw oren
• Neodymium-luidsprekers zorgen voor een puur, gebalanceerd geluid
• Door Bass Beat-openingen wordt luchtcirculatie mogelijk voor een beter geluid.

Ontworpen voor u en uw levensstijl
• Superzachte rubberen caps voor sensationeel comfort
• De zachte en lichte materialen zorgen voor comfort
• Duurzame Flexi-Grip maakt een sterke, flexibele verbinding

Altijd klaar om te vertrekken
• Mini snoerhouder voor het wegwerken van overtollig snoer

Ontwikkeld met het oog op uw gebruikscomfort
• Geschikt voor het beluisteren van muziek op uw i-Phone
• Adapter waarmee u uw muziek kunt delen
• De levendige kleuren geven deze hoofdtelefoon een trendy uitstraling
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Geluid
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: koper
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 16 - 22.000 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 100 mW
• Gevoeligheid: 108 dB
• Diameter van de luidspreker: 13,5 mm
• Type: Dynamisch

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

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

10,21 x 12,73 x 3,82 cm
• Nettogewicht: 0,0216 kg
• Brutogewicht: 0,043 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,0214 kg

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 55,3 x 28,7 x 60,5 cm
• Nettogewicht: 2,0736 kg
• Brutogewicht: 7,7774 kg
• Gewicht van de verpakking: 5,7038 kg

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 27,2 x 13,2 x 14,2 cm
• Nettogewicht: 0,1296 kg
• Brutogewicht: 0,4203 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,2907 kg
•
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