
 

 

Philips
Hoofdtelefoon

Drivers van 8,6 mm/gesloten 

achterzijde

Oortelefoon
Zachte caps
Platte kabel

SHE9050BL
Zeer nauwkeurige geluidsweergave

Bedrukte platte kabel en akoestische kamer
Urban chic ontmoet pop-mod in de hippe grafische opdruk op de platte kabel van de CitiScape Jett. 

De nauwkeurig afgestelde drivers van 9 mm zorgen voor een zeer precieze geluidsreproductie en een 

rijke bas terwijl de ergonomische geluidsbuizen en aangepaste caps u verzekeren van persoonlijk 

comfort en stijl.

Totale geluidsbeleving voor onderweg
• Afgestelde eersteklas drivers van 9 mm voor nauwkeurige geluidsweergave
• Efficiënte akoestische kamer voor betere basprestaties
• Ruisisolerende caps om het lawaai van de stad te blokkeren

Uiterst comfortabel
• Ergonomische ovale geluidsbuizen voor een comfortabele pasvorm
• Kies uit 3 paar caps voor uw perfecte pasvorm

Ontworpen voor comfort
• Knoopvrij plat snoer met opdruk
• Versterkte snoerbescherming met rubber voor extra 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.

Efficiënte akoestische kamer
Het efficiënte systeem met akoestische kamers is 
ontworpen met maximale ruimte voor het vrij 
bewegen van geluidsgolven. Zodoende geniet u van 
veel dynamischere geluidsprestaties.

Ergonomische ovale geluidsbuizen

De ergonomische ovale geluidsbuizen zijn 
ontworpen op basis van uitgebreid onderzoek en 
passen op elk oor voor een optimale en 
comfortabele pasvorm.

Afgestelde eersteklas drivers van 9 mm

Maak kennis met een wereld van kristalhelder, 
natuurlijk geluid met nauwkeurig afgestelde drivers 
van 9 mm. Uw CitiScape-oordopjes zijn zorgvuldig 
ontworpen voor zeer nauwkeurige geluidsweergave 
– ongeacht de muziek die u beluistert.

Ruisisolerende caps

Ruisisolerende caps blokkeren omgevingslawaai 
zodat u volledig opgaat in muziek.

Versterkte snoerbescherming
Zacht rubber beschermt de plaats waar het snoer is 
verbonden met de oorschelpbehuizing voor een 
langere levensduur van uw hoofdtelefoon. Zo wordt 
schade door herhaaldelijk buigen voorkomen.

Knoopvrij plat snoer
Een slim, plat, knoopvrij en trendy snoer met urban 
chic opdruk.
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Specificaties
Geluid
• Akoestisch systeem: Halfgesloten
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 6 - 25.000 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Type: Dynamisch
• Spreekspoel: CCAW
• Gevoeligheid: 108 dB
• Diameter van luidspreker: 8,6 mm
• Maximaal ingangsvermogen: 30 mW

Ontwerp
• Kleur: Blauw

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

Binnendoos
• Brutogewicht: 0,2341 kg
• GTIN: 2 69 23410 72308 7
• Binnendoos (L x B x H): 18 x 8,6 x 10,5 cm
• Nettogewicht: 0,0519 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 0,1822 kg

Omdoos
• Brutogewicht: 2,11 kg
• GTIN: 1 69 23410 72308 0
• Omdoos (L x B x H): 38 x 22 x 18,6 cm
• Nettogewicht: 0,4152 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• Gewicht van de verpakking: 1,6948 kg

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

9,5 x 17,5 x 2,7 cm
• EAN: 69 23410 72308 3
• Brutogewicht: 0,0613 kg
• Nettogewicht: 0,0173 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 0,044 kg
• Type schap: Beide

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

2,1 x 2,2 x 1,25 cm
• Gewicht: 0,0146 kg
•

* *Beschikbaarheid van functies kan variëren afhankelijk van 
compatibiliteit met mobiele telefoons.
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