
 

Philips
Oortelefoon

SHE9622
Kristalhelder geluid

Heldere tonen vol details
Elegante hoofdtelefoon die past bij uw stijl. De zachte oordopjes voelen comfortabel aan 
en in het handige ritszakje kunt u de hoofdtelefoon netjes opbergen. Deze hoofdtelefoon 
oogt net zo goed als hij klinkt.

Geniet van hoge geluidskwaliteit
• Een ultradun diafragma zorgt voor een helder geluid vol details.
• Gebogen akoestisch kanaal voor een gericht, nauwkeurig geluid
• Uitzonderlijke geluidsisolatie voor een hoogwaardig geluid bij een laag volume

Ultiem draagcomfort
• Ergonomisch oortelefoonontwerp voor het beste comfort en een goede pasvorm
• Ultrazachte siliconen oordopjes in 3 maten voor ideale pasvorm
• Zachte siliconen oorkussens passen goed in uw oor

Altijd klaar om te vertrekken
• Handig zakje met rits voor het netjes opbergen van hoofdtelefoon en snoer.
• Een snoer van 1,2 m die ideaal is voor gebruik buitenshuis
• Anti-wirwar
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Geluid
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: CCAW
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentierespons: 6 - 23.500 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 105 dB
• Diameter van de luidspreker: 8,6 mm
• Type: Dynamisch

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: Symmetrisch
• Kabellengte: 1,2 m
• Aansluiting: 3,5 stereo
• Afwerking van de aansluiting: verguld
• Type kabel: OFC

Accessoires
• Opbergetui

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

3,5 x 17,9 x 10,3 cm
• Nettogewicht: 0,01 kg
• Brutogewicht: 0,0866 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,0766 kg
• EAN: 87 12581 47951 0
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 50 x 48 x 37,5 cm
• Nettogewicht: 0,96 kg
• Brutogewicht: 11,4012 kg
• Gewicht van de verpakking: 10,4412 kg
• EAN: 87 12581 47953 4
• Aantal consumentenverpakkingen: 96

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 24 x 11,2 x 17 cm
• Nettogewicht: 0,06 kg
• Brutogewicht: 0,6026 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,5426 kg
• EAN: 87 12581 47952 7
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
•

Specificaties
Oortelefoon
  

http://www.philips.com

