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Geluid
• Akoestisch systeem: Openen
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentierespons: 8 - 24.000 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 108 dB
• Diameter van de luidspreker: 15 mm
• Type: Dynamisch
• Spreekspoel: CCAW

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: Parallel lopend, asymmetrisch
• Kabellengte: 1,2 m
• Aansluiting: 3,5 mm stereo
• Afwerking van de aansluiting: 24-karaats verguld
• Type kabel: OFC

Gebruiksgemak
• Volumeregeling

Accessoires
• Opbergetui
•

Oortelefoon
  

Specificaties

Publicatiedatum  
2007-10-22

Versie: 1.0

12 NC: 9082 100 04271
EAN: 87 10895 87899 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun 
respectieve eigenaren.

www.philips.com
SHE7

Product

24-karaat
De waardev
voor een ve
een betere 

CCAW-s
Door met k
Copper Cla
spreekspoe
geluidskwal

Neodymi
Neodymium
zorgt zo vo
spreekspoe
geluidskwal

Turbo Ba
Het unieke
superkrach
brengen. H
nog meesle

Luidsprek
Klein genoe
genoeg om
luidspreker
om optimaa

Asymme
Deze eenvo
kabelverwa
hangt in pla

Snoer van
De ideale le
audioappar

Opberge
Dit opberge
na gebruik o
snoeren do

Flexi-Gri
Een zacht, 
schade weg

Volumer
Stel het vol
de audiobro
85/00

kenmerk

s verguld
olle goudm

rbinding me
audiokwalit

preekspo
oper beklee
dded Alumi
l van de ho
iteit aanzie

um-magn
 produceer

or een grote
l, een snelle
iteit.

ss
 bass-golfon
tig door dez
et resultaat 
pendere lui

er-driver
g voor een 
 een helder,
-driver van 1
l van muzi

trisch kab
udige maa
rring werkt 
ats van ond

 1,2 m
ngte van d
aat overal n

tui
tui is handi
p te bergen

or de war ra

p-ontwer
flexibel ond
ens herhaa

egeling in
ume in op h
n te hoeven
e plug
etalen afwerking op de plug zorgt 
t een grotere betrouwbaarheid en 
eit.

el
d aluminiumdraad (CCAW ofwel 
nium Wire) te gebruiken in de 
ofdtelefoon-driver wordt de 
nlijk verbeterd.

eet
t sterke magnetische velden en 
re gevoeligheid van de 
 bass-respons en een betere 

twerp maakt de lage tonen 
e lijnrecht naar uw oren te 
is een fantastische, realistische en 
sterervaring.

 van 15 mm
optimaal draagcomfort en groot 
 storingsvrij geluid te geven. De 
5 mm heeft het juiste formaat 

ek te kunnen genieten.

elsysteem
r effectieve oplossing voor 
doordat u de kabel achter uw nek 
er uw kin.

it snoer geeft u de vrijheid uw 
eer te zetten.

gste manier om uw hoofdtelefoon 
. Bovendien voorkomt u zo dat de 
ken.

p
erdeel beschermt het snoer tegen 
ldelijk buigen.

 het snoer
et gewenste niveau zonder naar 
 lopen.
en

http://www.philips.com

