
 

 

Philips
Oortelefoon met 
halskoord

SHE9600
Eersteklas draagcomfort

Perfecte afsluiting
Hoofdtelefoon met eenvoudig los te maken halskoord. De superzachte oorcaps zijn 
verkrijgbaar in 3 verschillende maten en zitten zeer comfortabel in elk oor. Bovendien 
zorgen ze voor een perfecte afsluiting voor een perfect geluid.

Geniet van hoge geluidskwaliteit
• Perfecte pasvorm reduceert omgevingsgeluid
• Ultrakleine efficiënte driver voor een perfecte pasvorm en perfect geluid
• Passieve geluidsisolatie voor beter geluid bij lagere volumes
• De neodymium-magneet verbetert de bastonen en de gevoeligheid

Pas ze aan uw wensen aan
• Eenvoudige Twist & Release-clip voor het sneller bevestigen van spelers
• Eenvoudig los te maken quick release-halskoord
• Dankzij het schuifslot blijft het snoer netjes en schoon.
• 3 verwisselbare rubberen oordopjes, dus geschikt voor alle oren

Gebruik ze langer
• Ultrazacht koordmateriaal voor extra draagcomfort
• Superzachte rubberen caps voor sensationeel comfort



 Perfect oorkussen
De superkleine luidsprekerdrivers passen perfect in 
het oor. De optimale pasvorm houdt 
omgevingsgeluid tegen voor een zeer intense 
luisterervaring.

Ultrakleine efficiënte driver
Hierdoor kunt u nog steeds genieten van de 
geweldige geluidskwaliteit van de hoofdtelefoon bij 
lagere volumes. Daarnaast profiteert u van het feit 
dat de batterij een langere levensduur heeft.

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.

Eenvoudige Twist & Release-clip
Met de eenvoudige Twist & Release-clip kunt u uw 
MP3-speler eenvoudig en snel aan het halskoord 
bevestigen of hiervan losmaken. U hoeft de clip 
alleen maar te draaien en de MP3-speler is los.

Quick release-halskoord
Het quick release-halskoord bevat een 
veiligheidsmechanisme dat automatisch wordt 
ontkoppeld als er hard aan de MP3-speler wordt 
getrokken. Zo kunt u het halskoord heel handig 
verwijderen.

Schuifsloten
Door de schuifsloten blijven de snoeren bij elkaar 
waardoor ze netjes en veilig blijven en niet in de war 
raken. Met het middelste schuifslot kunt u de lengte 
van het halskoord aanpassen voor een nog betere, 
stevige pasvorm.

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

Ultrazacht koordmateriaal
Het ultrazachte koord is gemaakt van duurzaam 
katoen, dat heel zacht aanvoelt. Hierdoor hebt u 
nooit meer striemen op uw huid.

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.
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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, symmetrisch
• Kabellengte: Type halskoord
• Connector: 3,5 mm stereo
• Afwerking van de aansluiting: 24-karaats verguld
• Type kabel: OFC

Binnendoos
• Brutogewicht: 0,551 kg
• Binnendoos (L x B x H): 23,3 x 18,5 x 11,3 cm
• Nettogewicht: 0,393 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,158 kg

Omdoos
• Brutogewicht: 10,061 kg
• Omdoos (L x B x H): 48,8 x 39,8 x 49,2 cm
• Nettogewicht: 8,808 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,253 kg

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

10,1 x 22 x 3 cm
• Brutogewicht: 0,066 kg
• Nettogewicht: 0,021 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,045 kg
•
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