
 

 

Philips
Oortelefoon

Zwart

SHE6000
Omgeef uzelf met muziek

Gepatenteerd Virtual Surround Sound-ontwerp
Voel de muziek met deze hoofdtelefoon met gepatenteerd 'reflected-speaker'-ontwerp, 
dat garant staat voor HiFi-audio van concertkwaliteit met een Surround Sound-effect. 
Met caps in vier verschillende maten voor een perfecte pasvorm voor iedereen.

Muziek in uw oren
• Surround Sound-ontwerp voor een realistisch en vol geluidseffect
• Neodymium-magneten verbeteren de basprestatie en gevoeligheid
• De 24-karaats vergulde plug levert een zeer betrouwbare verbinding

Ontworpen voor u en uw levensstijl
• De luidspreker van 13,5 mm biedt optimaal draagcomfort
• Rubberen caps in 4 maten voor een precieze en comfortabele pasvorm

Altijd klaar om te vertrekken
• Duurzame Flexi-Grip maakt een sterke, flexibele verbinding
• Met opbergetui



 Surround Sound-effect

Dit gepatenteerde 'reflected-speaker' ontwerp 
creëert een Surround Sound-effect en biedt u HiFi-
audio dat u helemaal onderdompelt in geluid van 
concertkwaliteit

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

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.

Rubberen caps in 4 maten

Nu ook verkrijgbaar in XS! - Met caps in 4 maten 
hebt u altijd de juiste en meest comfortabele 
pasvorm.

Flexi-Grip-ontwerp

Een zacht, flexibel onderdeel beschermt het snoer 
tegen schade wegens herhaaldelijk buigen.

24-karaats vergulde plug

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

Met opbergetui

Met opbergetui
SHE6000/10

Specificaties
Geluid
• Akoestisch systeem: open
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: CCAW
• Frequentiebereik: 12 - 22.000 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 104 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

Accessoires
• Inclusief: beschermend etui

Binnendoos
• EAN: 87 12581 50030 6
• Brutogewicht: 0,3 kg
• Binnendoos (L x B x H): 10,7 x 10,4 x 19,1 cm
• Nettogewicht: 0,102 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 0,198 kg

Omdoos
• EAN: 87 12581 50031 3
• Brutogewicht: 2,79 kg
• Omdoos (L x B x H): 23,6 x 23 x 42,2 cm
• Nettogewicht: 0,816 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• Gewicht van de verpakking: 1,974 kg

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

9,5 x 17 x 3 cm
• EAN: 87 12581 50029 0
• Brutogewicht: 0,076 kg
• Nettogewicht: 0,034 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Gewicht van de verpakking: 0,042 kg
• Type schap: Ophanging

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

3,3 x 5,2 x 2,2 cm
• Gewicht: 0,013 kg
•
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