
 

 

Philips
Oortelefoon

SHE9555
Rijke bas

Halskoordstijl voor maximaal comfort
Een akoestische opening aan de voorkant zorgt samen met een gebogen akoestisch 
kanaal voor diepe bastonen en een optimale geluidskwaliteit. Het ultrazachte halskoord 
is geschikt voor alle compacte audiospelers.

Geniet van hoge geluidskwaliteit
• De akoestische opening heeft een regulerende werking bij lage frequenties voor een diep, 

helder basgeluid.
• Gebogen akoestisch kanaal voor een gericht, nauwkeurig geluid
• De verlengde, zachte rubberen oorcaps leiden het basgeluid naar het oor

Pas ze aan uw wensen aan
• Eenvoudig los te maken quick release-halskoord
• Eenvoudige Twist & Release-clip voor het sneller bevestigen van spelers
• Dankzij het schuifslot blijft het snoer netjes en schoon.

Gebruik ze langer
• Ultrazacht koordmateriaal voor extra draagcomfort
• Oorkussens geven meer draagcomfort en grotere basrespons
• De luidspreker van 15 mm optimaliseert het draagcomfort



 

SHE9555/10
Publicatiedatum  
2014-02-26

Versie: 1.0.6

12 NC: 8670 000 55333
EAN: 87 12581 49700 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

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

www.philips.com
Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

2,6 x 7 x 2 cm
• Gewicht: 0,013 kg

Geluid
• Akoestisch systeem: Halfopen
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: CCAW
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 6 - 23.500 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 105 dB
• Diameter van de luidspreker: 8,6 mm
• Type: Dynamisch

Connectiviteit
• Kabellengte: 0,3 m
• Connector: 3,5 mm
• Afwerking van de aansluiting: verguld
• Type kabel: OFC

Afmetingen van de verpakking
• Type schap: Dummy

• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 
9,5 x 17 x 3 cm

• Nettogewicht: 0,015 kg
• Brutogewicht: 0,057 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,042 kg
• EAN: 87 12581 49700 2
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 23,6 x 23 x 42,2 cm
• Nettogewicht: 0,360 kg
• Brutogewicht: 2,334 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,974 kg
• EAN: 87 12581 49702 6
• Aantal consumentenverpakkingen: 24

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 10,7 x 10,4 x 19,1 cm
• Nettogewicht: 0,045 kg
• Brutogewicht: 0,243 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,198 kg
• EAN: 87 12581 49701 9
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
•
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