
 

 

Philips BASS+
Hoofdtelefoons met 
microfoon

Drivers van 12,2 mm/gesloten 

achterkant

Oortelefoon

SHE4305BL
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rrassend groot geluid voor zo'n klein maar krachtig formaat. De Philips BASS+-oortelefoon 
eft luidsprekerdrivers speciaal voor de krachtige bastonen, biedt uitstekende geluidsisolatie 
 een stabiele pasvorm, zodat u optimaal kunt genieten van uw muziek.

Zuivere bas
• Grootse, diepe bas die u echt kunt voelen
• Krachtige luidsprekerdrivers van 12,2 mm
• Superieure geluidsisolatie

Comfortabele pasvorm
• Gestroomlijnde, stabiele pasvorm voor in het oor
• Ergonomisch ontwerp voor optimaal comfort

Comfort
• Afstandsbediening voor handsfree bellen en muziek



 12,2 mm drivers

Deze grootse, krachtige bas laat u de beat echt 
voelen. Krachtige 12,2 mm luidsprekerdrivers 
zorgen voor een diepe bas vanuit een gestroomlijnd, 
compact design.

Ergonomisch ontwerp

Ergonomisch ontworpen met ovale en gebogen 
buizen voor een comfortabele, natuurlijke pasvorm. 
Zo kunt u urenlang probleemloos blijven luisteren.

Handsfree bellen

Met de gebruiksvriendelijke afstandsbediening kunt u 
nummers afspelen/pauzeren en oproepen 
beantwoorden met een eenvoudige druk op de 
knop.

Gestroomlijnde pasvorm voor in het oor

Dankzij het gestroomlijnde design valt de 
oortelefoon niet uit uw oren, maar blijft perfect 
zitten.

Geluidsisolatie

Uitgerust met optimale passieve geluidsisolatie, 
waardoor u met deze oortelefoon niets meer mist 
van de muziek.

Grootse, diepe bas

De grootse, krachtige bas laat u de beat echt voelen. 
Laat u niet misleiden door de gestroomlijnde 
behuizing — speciaal afgestemde drivers en 
basopeningen produceren ultra-lage frequenties 
voor het unieke BASS+-geluid.
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Specificaties
Ontwerp
• Kleur: Blauw

Geluid
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Diafragma: PET
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: CCAW
• Gevoeligheid: 107 dB
• Diameter van luidspreker: 12,2 millimeter
• Maximaal ingangsvermogen: 30 mW
• Impedantie: 32 ohm
• Frequentiebereik: 9/23000 Hz

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: symmetrisch
• Kabellengte: 1,2 m
• Aansluiting: 3,5 millimeter
• Afwerking van aansluiting: vernikkeld

Binnendoos
• Brutogewicht: 0,182 kg
• GTIN: 2 69 25970 71339 3
• Binnendoos (L x B x H): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Nettogewicht: 0,039 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 0,143 kg

Omdoos
• Brutogewicht: 1,76 kg
• GTIN: 1 69 25970 71339 6
• Omdoos (L x B x H): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Nettogewicht: 0,312 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• Gewicht van de verpakking: 1,448 kg

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Blister
• Type schap: Beide
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• EAN: 69 25970 71339 9
• Brutogewicht: 0,0496 kg
• Nettogewicht: 0,013 kg
• Aantal producten: 1
• Gewicht van de verpakking: 0,0366 kg

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

3 x 8,0 x 2,8 cm
• Gewicht: 0,0117 kg
•
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