
 

 

Philips
Hoofdtelefoons met 
microfoon

8,6 mm drivers/halfgesloten 

achterkant

Oortelefoon

SHE9105BK
Nauwkeurige geluidsweergave

met robuuste metalen behuizing
De Philips SHE9105-hoofdtelefoon heeft eersteklas drivers en een zorgvuldig vervaardigde metalen 

behuizing voor gedetailleerd en puur geluid. De ovale geluidsbuizen en 3 verschillende oortjes 

garanderen comfort en een goede pasvorm, en met de geïntegreerde microfoon schakelt u moeiteloos 

tussen muziek en oproepen.

Geniet van hoge geluidskwaliteit
• Nauwkeurig afgestelde neodymium-drivers voor helderheid bij hoge frequenties
• Stevige aluminium behuizing voorkomt trillingen voor helder geluid

Ultiem draagcomfort
• Gebogen behuizing en ovale geluidsbuizen voor ergonomisch comfort
• Siliconen caps met keuze uit drie maten voor een optimale pasvorm

Altijd klaar om te vertrekken
• De speciale schuif houdt uw kabels netjes bij elkaar
• Duurzame Flexi-Grip voor een sterke aansluiting tussen de hoofdtelefoon en de kabel
• Met afstandsbediening en microfoon in het snoer voor muziek en gesprekken



 Aluminium behuizing

De behuizing van de hoofdtelefoon is gemaakt 
van stevig aluminium dat trillingen voorkomt 
voor de zuiverste geluidsprestaties. Bovendien 
beschermt het de oortelefoon tegen de slijtage 
van dagelijks gebruik.

Anti-wirwar

Met het slimme anti-wirwarsysteem houdt u 
de twee kabels van de hoofdtelefoon netjes bij 
elkaar, gewoon door het omhoog te schuiven. 
Geen gedoe meer met kabels die in de knoop 
zitten!

Duurzame Flexi-Grip-aansluiting
Deze zachte, maar duurzame en flexibele 
aansluiting tussen de oortelefoon en de kabel 

beschermt tegen mogelijke schade door 
herhaaldelijk buigen.

Nauwkeurig afgestelde neodymium-
drivers

Neodymium is het ideale materiaal voor het 
produceren van een sterk magnetisch veld en 
zorgt voor een grotere gevoeligheid van de 
spreekspoel, betere basrespons en een betere 
totale geluidskwaliteit. Het beschikt over 
opnieuw ontwikkelde neodymium-drivers van 
8,6 mm die gevoelig zijn voor hoge frequenties 
en geluidszuiverheid verzekeren.

Afstandsbediening en microfoon in het 
snoer

Met de ingebouwde microfoon kunt u 
eenvoudig schakelen tussen muziek luisteren 

en telefoontjes opnemen. U blijft dus altijd 
verbonden

Ovale geluidsbuizen
De oordopjes zijn zorgvuldig ontworpen om in 
ieder oor te passen. De ergonomische ovale 
geluidsbuis en de gebogen architectuur zorgen 
altijd voor een optimale, stevige en 
comfortabele pasvorm.

Siliconen caps in drie maten

Uw oordopjes worden geleverd met drie 
verschillende caps, van klein tot groot, zodat u 
de perfecte maat voor uw oren kunt kiezen.
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Kenmerken
Hoofdtelefoons met microfoon
8,6 mm drivers/halfgesloten achterkant Oortelefoon
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Ontwerp
• Kleur: Zwart

Geluid
• Akoestisch systeem: Halfgesloten
• Diafragma: Mylar-dome
• Impedantie: 16 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: Koper
• Gevoeligheid: 108 dB
• Diameter van luidspreker: 8,6 mm
• Maximaal ingangsvermogen: 30 mW
• Frequentiebereik: 7 - 25.000 Hz
• Type: dynamisch

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

Binnendoos
• Brutogewicht: 0,379 lb
• Brutogewicht: 0,172 kg
• GTIN: 2 69 25970 70046 1
• Binnendoos (L x B x H): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Binnendoos (L x B x H): 7,1 x 3,2 x 4,1 inch
• Nettogewicht: 0,083 lb
• Nettogewicht: 0,0375 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 0,1345 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,296 lb

Omdoos
• Brutogewicht: 3,649 lb
• Brutogewicht: 1,655 kg
• GTIN: 1 69 25970 70046 4
• Omdoos (L x B x H): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Omdoos (L x B x H): 15 x 7,1 x 9,8 inch
• Nettogewicht: 0,661 lb
• Nettogewicht: 0,3 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• Gewicht van de verpakking: 1,355 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,988 lb

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

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

3,7 x 6,9 x 1 inch
• EAN: 69 25970 70046 7
• Brutogewicht: 0,0465 kg
• Brutogewicht: 0,103 lb
• Nettogewicht: 0,028 lb
• Nettogewicht: 0,0125 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 0,075 lb
• Gewicht van de verpakking: 0,034 kg
• Type schap: Beide

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

1,2 x 3,1 x 1,2 inch
• Afmetingen van product (B x H x D): 

3 x 8,0 x 3 cm
• Gewicht: 0,028 lb
• Gewicht: 0,0125 kg
•
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