
 

 

Philips
Hoofdtelefoons met 
microfoon

Drivers van 8,6 mm/gesloten 

achterzijde

Oortelefoon

SHE3705BK
Stevige beat, pompende bas

Compact ontwerp met onder vacuüm gemetalliseerde bescherming

De uiterst kleine Philips MyJam Vibes-oordopjes met krachtige bas hebben ovale buisjes 
voor comfort en een onder vacuüm gemetalliseerde coating voor een fraai uiterlijk en 
extra bescherming.

Geniet van een hoge geluidskwaliteit
• Krachtige bas en helder geluid via efficiënte drivers
• De perfecte pasvorm reduceert omgevingsgeluid

Luister langer
• Ovale geluidsbuis zorgt voor een ergonomisch comfortabele pasvorm
• Glanzende, kleurrijke coating ziet er strak uit en biedt bescherming
• 3 verwisselbare rubberen oorcaps bieden een optimale pasvorm

Altijd klaar om te vertrekken
• Versterkte snoerbescherming zorgt voor langere levensduur en betere connectiviteit
• Ingebouwde microfoon schakelt tussen muziek en telefoongesprekken



 Oorcaps in 3 maten

Oorcaps zijn beschikbaar in 3 verschillende maten 
(klein, middelgroot en groot) voor een perfecte 
pasvorm

Ingebouwde microfoon

Met de ingebouwde microfoon kunt u eenvoudig 
schakelen tussen muziek luisteren en telefoontjes 
opnemen. U blijft dus altijd verbonden.

Kleurrijke, glanzende coating

Een hoogwaardige, glanzende en kleurrijke coating 
creëert een strakke look en zorgt voor een extra 
beschermende laag.

Efficiënte drivers

De Philips Vibes oordopjes hebben efficiënte drivers 
in een compact ontwerp. Ze passen perfect en geven 
tegelijkertijd helder geluid en diepe bassen.

Ovale geluidsbuis

Ovale geluidsbuis zorgt voor een ergonomisch 
comfort door zich aan te passen aan de vorm van uw 
oor.

Perfecte pasvorm voor in het oor

Zeer kleine oortelefoon past perfect in het oor en 
door de afsluiting blokkeert u extern geluid.

Versterkte snoerbescherming
Om de levensduur van de hoofdtelefoon te 
verlengen is er een zachte rubberen bescherming 
tussen de hooftelefoon en de kabel geplaatst. De 
verbinding wordt beschermd tegen beschadiging 
door regelmatig buigen.
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Specificaties
Accessoires
• Oordopjes: 3 maten: S, M, L

Ontwerp
• Kleur: Zwart

Geluid
• Diafragma: PET
• Frequentiebereik: 11 - 22.000 Hz
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: koper
• Gevoeligheid: 105 dB
• Diameter van luidspreker: 8,6 mm
• Maximaal ingangsvermogen: 20 mW
• Impedantie: 16 ohm
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Type: Dynamisch

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

Binnendoos
• Brutogewicht: 0,127 kg
• GTIN: 2 69 25970 70939 6
• Binnendoos (L x B x H): 18,1 x 8,1 x 6 cm
• Nettogewicht: 0,039 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 0,088 kg

Omdoos
• Brutogewicht: 1,14 kg
• GTIN: 1 69 25970 70939 9
• Omdoos (L x B x H): 37,5 x 17,9 x 13,9 cm
• Nettogewicht: 0,312 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• Gewicht van de verpakking: 0,828 kg

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

5 x 17,3 x 2,7 cm
• EAN: 69 25970 70939 2
• Brutogewicht: 0,027 kg
• Nettogewicht: 0,013 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Gewicht van de verpakking: 0,014 kg
• Type schap: Beide
•
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