
 

 

Philips
Oortelefoon

SHE5920
Omgeef uzelf met muziek

gepatenteerd Virtual Surround Sound-ontwerp
Deze oortelefoons met Virtual Surround Sound en vernieuwend reflected-speaker 
ontwerp voegen een extra dimensie toe aan muziek onderweg

Muziek in uw oren
• De 24-karaats vergulde plug levert een zeer betrouwbare verbinding
• Met koper bekleed aluminiumdraad verbetert de geluidskwaliteit
• De neodymium-magneet verbetert de bastonen en de gevoeligheid
• Virtual Surround-ontwerp voor een levensecht, comfortabel geluid

Ontworpen voor u en uw levensstijl
• De luidspreker van 15 mm optimaliseert het draagcomfort
• De asymmetrische kabel houdt de kabel uit de weg

Altijd klaar om te vertrekken
• Een snoer van 1,2 m dat ideaal is voor gebruik buitenshuis
• Het opbergetui beschermt uw hoofdtelefoon na gebruik
• Duurzame Flexi-Grip maakt een sterke, flexibele verbinding



 Snoer van 1,2 m
De ideale lengte van dit snoer geeft u de vrijheid uw 
audioapparaat overal neer te zetten.

Luidspreker van 15 mm
Klein genoeg voor een optimaal draagcomfort en 
groot genoeg om een helder, storingsvrij geluid te 
geven. De luidspreker van 15 mm heeft het juiste 
formaat om optimaal van muziek te kunnen genieten.

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

Asymmetrisch kabelsysteem
Deze eenvoudige maar effectieve oplossing voor 
kabelverwarring werkt doordat u de kabel achter uw 
nek hangt in plaats van onder uw kin.

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.

CCAW-spreekspoel
Door met koper bekleed aluminiumdraad (CCAW 
ofwel Copper Cladded Aluminium Wire) te 
gebruiken in de spreekspoel van de hoofdtelefoon-
driver wordt de geluidskwaliteit aanzienlijk 
verbeterd.

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

Neodymium-magneet
Neodymium produceert sterke magnetische velden 
en zorgt zo voor een grotere gevoeligheid van de 
spreekspoel, een snelle basrespons en een betere 
geluidskwaliteit.

Virtual Surround-ontwerp
Dit gepatenteerde 'reflected-speaker' ontwerp van 
Philips creëert een Virtual Surround Sound-effect dat 
u een buitengewone geluidservaring geeft die eerder 
alleen mogelijk was met gecompliceerde 
tijdvertragingscircuits en signaalprocessoren. 
Bovendien maakt dit ontwerp het langdurig gebruik 
van uw hoofdtelefoon veel minder vermoeiend.
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Geluid
• Akoestisch systeem: open
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: CCAW
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 16 - 22.000 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 106 dB
• Diameter van de luidspreker: 15 mm
• Type: Dynamisch

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: parallel lopend, symmetrisch
• Kabellengte: 1,2 m
• Connector: 3,5 mm
• Afwerking van de aansluiting: verguld
• Type kabel: OFC

Accessoires
• Inclusief: transportetui

Binnendoos
• EAN: 87 12581 42136 6

• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Brutogewicht: 0,609 kg
• Binnendoos (L x B x H): 24,3 x 18,3 x 11,8 cm
• Nettogewicht: 0,108 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,501 kg

Omdoos
• EAN: 87 12581 42137 3
• Aantal consumentenverpakkingen: 48
• Brutogewicht: 5,788 kg
• Omdoos (L x B x H): 50,8 x 38,8 x 27,6 cm
• Nettogewicht: 0,864 kg
• Gewicht van de verpakking: 4,924 kg

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 87 12581 42135 9
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

10 x 17,6 x 3,9 cm
• Brutogewicht: 0,074 kg
• Nettogewicht: 0,018 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,056 kg
•
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