
 

 

Philips
CitiScape-oordopjes

CitiScape-collectie
Oortelefoon
Blauw

SHE7050BL
Helder en natuurlijk geluid

met knoopresistente platte kabel
Geef geluid nog meer pit met de coole urban kleuren van CitiScape Indies-hoofdtelefoon, die is 

geïnspireerd op het bruisende stadsleven. Zachte, ruisisolerende caps zorgen voor een comfortabele 

en meeslepende geluidservaring en laten niets verloren gaan van het verbluffend heldere geluid en de 

dynamische bas.

Uiterst comfortabel
• Kies uit 3 paar caps voor een perfecte pasvorm
• Ultrakleine oortelefoon met een optimale, comfortabele pasvorm

Totale geluidsbeleving voor onderweg
• De nauwkeurig afgestelde drivers van 9 mm leveren helder geluid met dynamische bastonen
• Ruisisolerende caps om het lawaai van de stad te blokkeren

Ontworpen voor comfort
• Platte, knoopresistente kabel met schuif die knopen voorkomt
• Rubberen snoerbescherming zorgt voor betere duurzaamheid



 Keuze uit 3 paar caps

Uw CitiScape-oordopjes worden geleverd met 3 
paar caps, zodat u kunt genieten van een perfecte 
pasvorm. De caps zijn beschikbaar in 3 maten, van 
small tot large – en zijn stijlvol, maar 
supercomfortabel.

Nauwkeurig afgestelde drivers van 9 mm

De nauwkeurig afgestelde drivers van 9 mm leveren 
helder geluid met dynamische bastonen

Platte kabel met schuif

Platte, knoopresistente kabel met schuif die knopen 
voorkomt

Rubberen snoerbescherming
Rubberen snoerbescherming zorgt voor betere 
duurzaamheid en verlengt de levensduur van de 
hoofdtelefoon; zacht rubber op de plaats waar de 
kabel is verbonden met de oorschelp beschermt de 
verbinding tegen beschadiging door regelmatig 
buigen.

Ultrakleine oortelefoon
Ultrakleine oortelefoon met een optimale, 
comfortabele pasvorm

Ruisisolerende caps

Ruisisolerende caps om het lawaai van de stad te 
blokkeren
SHE7050BL/00

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

2,2 x 2,4 x 1,2 cm
• Afmetingen van product (B x H x D): 

0,9 x 0,9 x 0,5 inch
• Gewicht: 0,0127 kg
• Gewicht: 0,028 lb

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

Ontwerp
• Kleur: Blauw

Connectiviteit
• Type kabel: OFC
• Kabelaansluiting: parallel lopend, symmetrisch
• Kabellengte: 1,2 m
• Afwerking van aansluiting: verchroomd

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

9,5 x 17,5 x 2 cm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

3,7 x 6,9 x 0,8 inch
• Nettogewicht: 0,013 kg
• Nettogewicht: 0,029 lb
• Brutogewicht: 0,0502 kg
• Brutogewicht: 0,111 lb
• Gewicht van de verpakking: 0,0372 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,082 lb
• EAN: 69 23410 71905 5
• Type schap: Dummy
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 38 x 16 x 25 cm
• Omdoos (L x B x H): 15,0 x 6,3 x 9,8 inch
• Nettogewicht: 0,312 kg
• Nettogewicht: 0,688 lb
• Brutogewicht: 1,73 kg
• Brutogewicht: 3,814 lb
• Gewicht van de verpakking: 1,418 kg
• Gewicht van de verpakking: 3,126 lb
• GTIN: 1 69 23410 71905 2
• Aantal consumentenverpakkingen: 24

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 18 x 7 x 10,5 cm
• Binnendoos (L x B x H): 7,1 x 2,8 x 4,1 inch
• Nettogewicht: 0,039 kg
• Nettogewicht: 0,086 lb
• Brutogewicht: 0,182 kg
• Brutogewicht: 0,401 lb
• Gewicht van de verpakking: 0,143 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,315 lb
• GTIN: 2 69 23410 71905 9
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
•
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