
 

 

Philips
Oordopjes

Zwart

SHE7000
Extra bas

Compacte vormgeving
Met kleine, efficiënte luidsprekers voor een krachtige bas en een helder geluid. Een superkleine 

oortelefoon die zich aanpast aan de vorm van de gehoorgang voor vele uren comfortabel luisterplezier. 

De speciale schuif van het kabelbeheersysteem voorkomt dat de kabel in de war raakt.

Geniet van hoge geluidskwaliteit
• Perfecte pasvorm reduceert omgevingsgeluid
• Kleine efficiënte luidsprekers voor precieze weergave van geluid met bastonen

Gebruik ze langer
• 3 verwisselbare rubberen caps dus geschikt voor alle oren
• Ultraklein voor prettig dragen in het oor

Altijd klaar om te vertrekken
• Een snoer van 1,2 m dat ideaal is voor gebruik buitenshuis
• Anti-wirwar



 Perfect oorkussen
De superkleine luidsprekerdrivers van deze Philips-
oortelefoons passen perfect in het oor. De optimale 
pasvorm houdt omgevingsgeluid tegen voor een zeer 
intense luisterervaring.

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

Past in alle oren
U kunt kiezen uit 3 verwisselbare caps, van klein tot 
groot, dus er is altijd wel een paar waarmee deze 
Philips-oortelefoons perfect in uw oren passen.

Kleine efficiënte luidsprekers
Kleine efficiënte luidsprekers voor Philips-
oortelefoons zorgen voor een exacte pasvorm en 
geven een nauwkeurig geluid met krachtige bassen, 
perfect voor uw luisterplezier.

Ultraklein in het oor
Ultraklein, lichtgewicht ontwerp voor in het oor met 
optimale pasvorm voor kleinere oren, voor vele 
uren luisterplezier.

Anti-wirwar
Bij het opbergen van de hoofdtelefoon kunnen de 
kabels in de war raken als ze niet goed worden 
opgeborgen. Hierdoor is het lastig de hoofdtelefoon 
goed op te bergen voor een volgend gebruik. Nu 
schuift u gewoon de schuif van het anti-
wirwarsysteem naar de oortelefoons, zodat de twee 
bijbehorende kabels netjes bij elkaar blijven. Het 
risico dat kabels in de war raken wordt zo beperkt.
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Binnendoos
• EAN: 87 12581 53957 3
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Brutogewicht: 0,1605 kg
• Binnendoos (L x B x H): 18 x 7 x 10,5 cm
• Nettogewicht: 0,036 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,1245 kg

Omdoos
• EAN: 87 12581 53955 9
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• Brutogewicht: 1,514 kg
• Omdoos (L x B x H): 38 x 16 x 25 cm
• Nettogewicht: 0,288 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,226 kg

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

9,5 x 17,5 x 2 cm
• EAN: 87 12581 53953 5
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy
• Brutogewicht: 0,0445 kg
• Nettogewicht: 0,012 kg

• Gewicht van de verpakking: 0,0325 kg
• Type schap: Dummy

Geluid
• Frequentiebereik: 19 - 21.000 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Maximaal ingangsvermogen: 25 mW
• Gevoeligheid: 107 dB
• Diameter van luidspreker: 8,6 mm
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Type: Dynamisch
• Spreekspoel: CCAW

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: parallel lopend, symmetrisch
• Kabellengte: 1,2 m
• Aansluiting: 3,5 mm
• Afwerking van aansluiting: verchroomd

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

5 x 5,5 x 1,5 cm
• Gewicht: 0,012 kg
•
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