
 

 

Philips
Oordopjes

SHE4500
Ultrazacht comfort

Extra comfort: met lucht gevulde caps
Buigzame oordopjes van siliconen met luchtcaps, die pijnloos in uw oor passen. Deze 
oortelefoon van topkwaliteit biedt een krachtige bas en wordt geleverd met 
volumeregeling in het snoer en een draagtasje ter bescherming.

Ontworpen voor u en uw levensstijl
• Met lucht gevulde caps bieden superieur, ultrazacht draagcomfort
• De luidspreker van 13,5 mm biedt optimaal draagcomfort
• Beter comfort voor langdurig gebruik

Muziek in uw oren
• Dubbele openingen balanceren de hoge geluiden en bastonen
• De 24-karaats vergulde plug levert een zeer betrouwbare verbinding

Altijd klaar om te vertrekken
• Het opbergetui beschermt uw hoofdtelefoon na gebruik
• De volumeregeling in het snoer zorgt voor meer gebruiksgemak
• Duurzame Flexi-Grip maakt een sterke, flexibele verbinding



 Met lucht gevulde caps
De lucht tussen de cap en de driver geeft een zacht 
gevoel dat lijkt op een kussen. Dit komt doordat de 
druk op uw oren wordt verminderd.

Luidspreker van 13,5 mm
De luidspreker is klein genoeg voor optimaal 
draagcomfort en groot genoeg voor een 
onvervormd geluid. Het ideale formaat dus voor veel 
luisterplezier.

Comfortabel om te dragen
Deze hoofdtelefoon is ontworpen rond de vorm van 
uw oor, zodat u met meer plezier en comfort 
langere tijd kunt luisteren.

Dubbele openingen
Speciaal ontworpen openingen die de luchtbalans van 
de hoge tonen en bastonen kanaliseren voor een 
luisterervaring die u volledig omringt.

24-karaats vergulde plug
De waardevolle goudmetalen afwerking op de plug 
zorgt voor een verbinding met een grotere 
betrouwbaarheid en een betere audiokwaliteit.

Opbergetui
Dit opbergetui is handigste manier om uw 
hoofdtelefoon na gebruik op te bergen. Bovendien 
voorkomt u zo dat de snoeren door de war raken.

Volumeregeling in het snoer
Stel het volume in op het gewenste niveau zonder 
naar de audiobron te hoeven lopen.

Flexi-Grip-ontwerp

Een zacht, flexibel onderdeel beschermt het snoer 
tegen schade wegens herhaaldelijk buigen.
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Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

6,5 x 6,5 x 5 cm
• Gewicht: 0,045 kg

Geluid
• Akoestisch systeem: open
• Frequentiebereik: 12 - 23.500 Hz
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: CCAW
• Impedantie: 16 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 105 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: verguld
• Type kabel: OFC

Comfort
• Volumeregeling

Accessoires
• Inclusief: transportetui

Binnendoos
• EAN: 87 12581 50018 4
• Brutogewicht: 0,277 kg
• Binnendoos (L x B x H): 18,5 x 10,5 x 10,4 cm
• Nettogewicht: 0,135 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 0,142 kg

Omdoos
• EAN: 87 12581 50019 1
• Brutogewicht: 2,563 kg
• Omdoos (L x B x H): 39,2 x 23,2 x 25 cm
• Nettogewicht: 1,080 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• Gewicht van de verpakking: 1,483 kg

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

9,5 x 17,5 x 3 cm
• EAN: 87 12581 50017 7
• Brutogewicht: 0,074 kg
• Nettogewicht: 0,045 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy
• Gewicht van de verpakking: 0,029 kg
•
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