
 

 

Philips
Oortelefoon met 
halskoord

SHE3650
Bonte pret

Halskoord in uw favoriete kleur!
Het Bubbles-halskoord van Philips wordt in meerdere kleuren geleverd, dus voor elke 
smaak is er wat wils. Ideaal om uw stijlvolle MP3-speler aan te hangen en een wirwar van 
draden te voorkomen.

Pas ze aan uw wensen aan
• Eenvoudig los te maken quick release-halskoord
• Dankzij het schuifslot blijft het snoer netjes en schoon.

Ontwikkeld met het oog op uw gebruikscomfort
• Geschikt voor het beluisteren van muziek op uw i-Phone
• De levendige kleuren geven deze hoofdtelefoon een trendy uitstraling

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

Gebruik ze langer
• Duurzame Flexi-Grip maakt een sterke, flexibele verbinding
• Superzachte rubberen caps voor sensationeel comfort
• Ultrazacht koordmateriaal voor extra draagcomfort



 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.

Bass Beat-openingen
Door Bass Beat-openingen wordt luchtcirculatie 
mogelijk, zodat u een nog beter geluid hebt met rijke, 
diepe bastonen

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

Puur, gebalanceerd geluid
Neodymium produceert sterke magnetische velden 
en zorgt zo voor een grotere gevoeligheid van de 
spreekspoel, een snelle basrespons en een pure, 
gebalanceerde geluidskwaliteit.

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.

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

Levendige kleuren
Voor het beluisteren van uw muziek hebt u de keuze 
uit fuchsiaroze, limoengroene of ijsblauwe 
oordopjes. De amusementswaarde wordt nog eens 
verhoogd door de unieke bubbelvorm en het 
doorzichtige golfontwerp van de Bubbles-
hoofdtelefoon
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Geluid
• Akoestisch systeem: Openen
• Magneettype: Neodymium
• Diafragma: Mylar-dome
• Spreekspoel: Koper
• 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: 0,3 m
• Connector: 3,5 mm stereo
• Type kabel: Koper

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 87 12581 42955 3
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 
10,23 x 17,6 x 3,65 cm

• Brutogewicht: 0,0535 kg
• Nettogewicht: 0,017 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,0365 kg

Omdoos
• EAN: 87 12581 42957 7
• Aantal consumentenverpakkingen: 96
• Brutogewicht: 10,6 kg
• Omdoos (L x B x H): 56,6 x 54,8 x 41,3 cm
• Nettogewicht: 1,632 kg
• Gewicht van de verpakking: 8,968 kg

Binnendoos
• EAN: 87 12581 42956 0
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Brutogewicht: 0,565 kg
• Binnendoos (L x B x H): 27,2 x 13,2 x 19 cm
• Nettogewicht: 0,102 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,463 kg
•
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