
 

 

Philips
Oortelefoon

SHE9500
Geweldig geluid

Caps in 3 verschillende maten, voor optimaal draagcomfort
Veel plezier met de geweldige geluidsprestaties van de SHE 9500. Dankzij de goed 
passende en krachtige neodymium luidspreker-drivers kunt u genieten van de meest 
buitengewone geluidsprestaties die een oortelefoon kan bieden.

Muziek in uw oren
• Passieve geluidsisolatie voor beter geluid bij lagere volumes
• De neodymium-magneet verbetert de bastonen en de gevoeligheid
• Met koper bekleed aluminiumdraad verbetert de geluidskwaliteit
• De 24-karaats vergulde plug levert een zeer betrouwbare verbinding

Ontworpen voor u en uw levensstijl
• 3 verwisselbare rubberen oordopjes, dus geschikt voor alle oren
• De ergonomisch gevormde hoofdtelefoon verbetert het gebruikerscomfort
• De asymmetrische kabel houdt de kabel uit de weg
• Superzachte rubberen caps voor sensationeel comfort

Altijd klaar om te vertrekken
• Het opbergetui beschermt uw hoofdtelefoon na gebruik
• Een snoer van 1,2 m dat ideaal is voor gebruik buitenshuis
• Duurzame Flexi-Grip maakt een sterke, flexibele verbinding
• Hiermee kunt u eenvoudig verbinding maken via de afstandsbediening



 Passieve geluidsisolatie
De perfecte, comfortabele oortelefoon houdt 
achtergrondgeluiden tegen, zodat u volledig van uw 
favoriete muziek kunt genieten. Zo kunt u ook bij 
lagere volumes genieten van de uitstekende 
geluidskwaliteit van de hoofdtelefoon en gaan de 
batterijen langer mee.

Neodymium-magneet
Neodymium produceert sterke magnetische velden 
en zorgt zo voor een grotere gevoeligheid van de 
spreekspoel, een snelle basrespons en een betere 
geluidskwaliteit.

CCAW-spreekspoel
Door met koper bekleed aluminiumdraad (CCAW 
ofwel Copper Cladded Aluminium Wire) te 
gebruiken in de spreekspoel van de hoofdtelefoon-
driver wordt de geluidskwaliteit aanzienlijk 
verbeterd.

24-karaats vergulde plug
De waardevolle goudmetalen afwerking op de plug 
zorgt voor een verbinding met een grotere 
betrouwbaarheid en een betere audiokwaliteit.

Past in alle oren
U kunt kiezen uit 3 verwisselbare oordopjes, van 
klein tot groot, dus er is altijd wel een paar dat past.

Comfortabele pasvorm
Deze hoofdtelefoon is ontworpen rond de vorm van 
uw oor, zodat u met meer plezier en comfort 
langere tijd kunt luisteren.

Asymmetrisch kabelsysteem
Deze eenvoudige maar effectieve oplossing voor 
kabelverwarring werkt doordat u de kabel achter uw 
nek hangt in plaats van onder uw kin.

Superzachte rubberen caps
Het ultrazachte rubberen materiaal op de rubberen 
caps is sensationeel aangenaam en past zich 
moeiteloos aan uw oor aan. Oortelefoons zijn nog 
nooit zo comfortabel geweest.

Opbergetui
Dit opbergetui is handigste manier om uw 
hoofdtelefoon na gebruik op te bergen. Bovendien 
voorkomt u zo dat de snoeren door de war raken.

Snoer van 1,2 m
De ideale lengte van dit snoer geeft u de vrijheid uw 
audioapparaat overal neer te zetten.

Flexi-Grip-ontwerp
Een zacht, flexibel onderdeel beschermt het snoer 
tegen schade wegens herhaaldelijk buigen.

Gesplitste kabel
Geef uzelf meer bewegingsvrijheid met uw 
hoofdtelefoon met dit standaardsnoer met aan het 
ene uiteinde een aansluiting van 3,5 mm en aan het 
andere uiteinde een stekker van 3,5 mm.
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Geluid
• Akoestisch systeem: Openen
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: CCAW
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 6 - 23.500 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 102 dB
• Diameter van de luidspreker: 10 mm
• Type: Dynamisch

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: Parallel lopend, asymmetrisch
• Kabellengte: 0,6 m + 0,6 m
• Connector: 3,5 mm stereo
• Afwerking van de aansluiting: 24-karaats verguld
• Type kabel: OFC

Accessoires
• Opbergetui
• Verlengsnoer

Binnendoos
• Brutogewicht: 0,572 kg
• Binnendoos (L x B x H): 23,3 x 18,5 x 11,3 cm
• Nettogewicht: 0,414 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,158 kg

Omdoos
• Brutogewicht: 10,397 kg
• Omdoos (L x B x H): 48,8 x 39,8 x 49,2 cm
• Nettogewicht: 9,144 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,253 kg

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

10 x 22 x 3 cm
• Brutogewicht: 0,069 kg
• Nettogewicht: 0,022 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,047 kg
•
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