
 

 

Philips
Oortelefoon met 
microfoon

Goudkleurig

SHE3905GD
Rijke bas

Muziek en gesprekken klinken beter dankzij een ovale geluidsbuis

Geniet van muziek en gesprekken met hoogwaardig geluid. De ovalen buisjes zijn verkrijgbaar in drie 

maten voor een optimale pasvorm en diepe bas. De gemetalliseerde vacuümbehuizing zorgt voor een 

stijlvolle afwerking. Dankzij de geïntegreerde microfoon en bediening wordt handsfree bellen nog 

handiger.

Hoogwaardig geluid
• Compacte efficiënte luidsprekers voor een krachtig geluid en rijke bas
• De ovale buis blokkeert extern geluid en zorgt voor een diep basgeluid

Langdurig comfort
• Ergonomische ovale buis zorgt voor een optimale pasvorm en draagcomfort
• Zachte siliconen oorcaps in 3 maten voor een perfecte pasvorm

Verbeterde duurzaamheid
• Drukontlasting voor duurzaamheid en goede grip

Geniet van muziek zonder een oproep te missen
• Microfoon en bediening in het snoer voor eenvoudig schakelen tussen muziek en oproepen



 Oorcaps in 3 maten

Caps 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 verbonden met wat u 
belangrijk vindt.

Compacte efficiënte luidsprekers

Compacte efficiënte luidsprekers zorgen voor een 
perfecte pasvorm en produceren een nauwkeurig 
geluid met rijke bas voor extra veel luisterplezier.

Ergonomische ovale geluidsbuis
Ergonomische ovale buis zorgt voor een optimale 
pasvorm en draagcomfort

Ovale buis
De ovale buis blokkeert extern geluid en zorgt voor 
een diep basgeluid

Drukontlasting
De drukontlasting zorgt voor een veilig maar toch 
flexibel verbindingspunt tussen de kabel van de 
hoofdtelefoon en de stekker.
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Geluid
• Diafragma: PET
• Frequentiebereik: 10 - 22.000 Hz
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: CCAW
• Gevoeligheid: 107 dB
• Diameter van luidspreker: 8,6 mm
• Maximaal ingangsvermogen: 20 mW
• Impedantie: 16 ohm

Ontwerp
• Kleur: Goudkleurig

Connectiviteit
• Type kabel: Koper
• Kabelaansluiting: symmetrisch
• Kabellengte: 1,2 m
• Aansluiting: 3,5 mm
• Afwerking van aansluiting: verguld

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 69 23410 72969 6
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

5 x 17,5 x 3,2 cm
• Brutogewicht: 0,0355 kg
• Nettogewicht: 0,012 kg

• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy
• Gewicht van de verpakking: 0,0235 kg
• Type schap: Dummy

Binnendoos
• Brutogewicht: 0,132 kg
• GTIN: 2 69 23410 72969 0
• Binnendoos (L x B x H): 17,9 x 9,5 x 6 cm
• Nettogewicht: 0,036 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 0,096 kg

Omdoos
• Brutogewicht: 1,296 kg
• GTIN: 1 69 23410 72969 3
• Omdoos (L x B x H): 38 x 21 x 15 cm
• Nettogewicht: 0,288 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• Gewicht van de verpakking: 1,008 kg

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

1,3 x 2,1 x 1,3 cm
• Gewicht: 0,012 kg
•

Specificaties
Oortelefoon met microfoon
Goudkleurig
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