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erfecte pasvorm, nauwkeurige geluidsweergave

ijft goed in het oor zitten dankzij optimale grip
ofdtelefoon met metalen behuizing die trillingen absorbeert. De hoogwaardige luidspreker zorgt 

or nauwkeurige bassen en een natuurlijk geluid. Het unieke gewelfde ontwerp staat garant voor een 

rfecte pasvorm en de schuimrubberen Comply™-cap zorgt voor optimale geluidsisolatie. 

oopresistent textielsnoer.

Geniet van hoge geluidskwaliteit
• Uitzonderlijke geluidsisolatie voor een hoogwaardig geluid bij een laag volume
• Hoogwaardige metalen behuizing biedt nauwkeurige overbrenging van geluid.
• Perfect oorkussen met uitzonderlijke geluidsisolatie

Ontworpen voor u
• Geïntegreerde microfoon en oproepknop
• Personaliseer uw geluid en knop via de headset-app van Philips

Ultiem draagcomfort
• Ultrazachte siliconen caps voor optimaal draagcomfort
• Ultrazachte kussens van memory foam voor een perfecte pasvorm
• Het unieke gewelfde ontwerp staat garant voor een perfecte pasvorm

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



 Ultrazachte siliconen caps in 3 maten

Ultrazachte siliconen caps in 3 maten zorgen 
voor prettig draagcomfort zonder extra druk 
in uw oren en isoleren ongewenst geluid

Het beste geluid bij een laag volume
U hoeft het volume niet hoger te zetten in een 
rumoerige omgeving. Het gebogen akoestische 
kanaal en de perfect afsluitende oordopjes 
verminderen de achtergrondruis aanmerkelijk. 
Zo krijgt u dezelfde geluidskwaliteit bij een 
lager volume en heeft de batterij een langere 
levensduur.

Zachte kussens van memory foam

De ultrazachte kussens van memory foam 
sluiten precies aan op de vorm van uw oren. 
Door deze perfecte pasvorm voelt u de 
oorkussens amper.

Nauwkeurig afgestelde akoestiek
Het perfecte oorkussen van deze 
hoofdtelefoon zorgt voor een verrassend 
goede geluidsisolatie.

Hoogwaardige metalen behuizing

In een metalen behuizing van hoge kwaliteit is 
deze oortelefoon beschermd tegen onnodige 
trillingen, waardoor een nauwkeurige 
geluidsoverdracht ontstaat. Hierdoor krijgt u 
betere basrespons en middelhoge tot hoge 
tonen.

Uniek gewelfd ontwerp
De hoofdtelefoon heeft een unieke, gewelfde 
behuizing die zorgt voor optimale grip en een 
perfecte pasvorm - zelfs onderweg.

Geïntegreerde microfoon

Dankzij de geïntegreerde microfoon en 
oproepknop kunt u deze Philips-headset niet 

alleen gebruiken om muziek te beluisteren, 
maar ook om te bellen met uw mobiele 
telefoon. Bij het handsfree bellen kunt u met 
uw headset eenvoudig gesprekken aannemen 
en beëindigen.

Uw eigen personalisering
Download de headset-app van Philips om het 
geluid van uw headset en de afstandsbediening 
te personaliseren: oproep aannemen/
beëindigen, muziek afspelen/pauzeren, 
volumeregeling +/- en tracks wijzigen.

Flexi-Grip-ontwerp

Het zachte Flexi-Grip-materiaal waarmee de 
binnenzijde van de hoofdtelefoon is bekleed, 
verbetert niet alleen de prestaties, maar ook 
de duurzaamheid. Het materiaal beschermt de 
kabelaansluiting tegen beschadiging die anders 
zou kunnen optreden als gevolg van het 
herhaaldelijk buigen en op- en afzetten van de 
hoofdtelefoon.
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Geluid
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 17 - 23.000 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Type: Dynamisch
• Spreekspoel: CCAW
• Gevoeligheid: 108 dB
• Diameter van de luidspreker: 10 mm
• Maximaal ingangsvermogen: 30 mW

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

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

9,5 x 17,5 x 4 cm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

3,7 x 6,9 x 1,6 inch
• Nettogewicht: 0,0195 kg
• Nettogewicht: 0,043 lb
• Brutogewicht: 0,0605 kg
• Brutogewicht: 0,133 lb
• Gewicht van de verpakking: 0,0410 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,090 lb
• EAN: 69 23410 71525 5
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy
• Type schap: Dummy

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 38 x 29,5 x 25,5 cm
• Omdoos (L x B x H): 15,0 x 11,6 x 10,0 inch
• Nettogewicht: 0,4680 kg
• Nettogewicht: 1,032 lb
• Brutogewicht: 2,425 kg
• Brutogewicht: 5,346 lb
• Gewicht van de verpakking: 1,9570 kg
• Gewicht van de verpakking: 4,314 lb
• GTIN: 1 69 23410 71525 2
• Aantal consumentenverpakkingen: 24

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 18 x 13,5 x 10,8 cm
• Binnendoos (L x B x H): 7,1 x 5,3 x 4,3 inch
• Nettogewicht: 0,0585 kg
• Nettogewicht: 0,129 lb
• Brutogewicht: 0,247 kg
• Brutogewicht: 0,545 lb
• Gewicht van de verpakking: 0,1885 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,416 lb
• GTIN: 2 69 23410 71525 9
• Aantal consumentenverpakkingen: 3

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

1,0 x 4,7 x 0,5 inch
• Afmetingen van product (B x H x D): 

2,5 x 12 x 1,15 cm
• Gewicht: 0,015 kg
• Gewicht: 0,033 lb
•
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