
 

 

Philips
Oortelefoon

SHE9755
Totaal comfort

Extra comfort: voor bediening van uw iPod
Deze oortelefoons zijn speciaal ontworpen met het oog op comfort. De gelkussens 
vormen zich precies naar uw oorschelp en het gebogen ontwerp zorgt voor een exact 
gericht geluid met een perfecte afsluiting. U kunt totaal opgaan in het geluid.

Altijd klaar om te vertrekken
• U hebt de bediening van uw iPod binnen handbereik
• 3 verwisselbare rubberen oordopjes, dus geschikt voor alle oren
• Het opbergetui beschermt uw hoofdtelefoon na gebruik

Gebruik ze langer
• Oortelefoons met gelkussen voor het allerhoogste draagcomfort
• Ergonomisch oortelefoonontwerp voor het beste comfort en een goede pasvorm
• Superzachte rubberen caps voor sensationeel comfort

Geniet van hoge geluidskwaliteit
• Gebogen akoestisch kanaal voor een gericht, nauwkeurig geluid
• Uitzonderlijke geluidsisolatie voor een hoogwaardig geluid bij een laag volume
• Hoogwaardige luidsprekers zorgen voor een krachtig geluid en veel vermogen



 Past in alle oren

U kunt kiezen uit 3 verwisselbare oordopjes, van 
klein tot groot, dus er is altijd wel een paar waarmee 
deze Philips-oortelefoons perfect in uw oren passen.

Voor een goede, nauwkeurige pasvorm
De Angled Acoustic Pipe is ergonomisch ontworpen; 
de vorm van de gehoorgang is namelijk als 
uitgangspunt genomen. De pasvorm van deze 
oortelefoon is zo goed en comfortabel dat u gewoon 
vergeet dat u hem draagt.

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.

Het beste geluid bij een laag volume
U hoeft het volume niet hoger te zetten in een 
rumoerige omgeving. Het gebogen akoestische 
kanaal en de perfect afsluitende oordopjes 
verminderen de achtergrondruis aanmerkelijk. Zo 
krijgt u dezelfde geluidskwaliteit bij een lager volume 
en heeft de batterij een langere levensduur.

Een krachtig geluid en veel vermogen
De luidsprekerdriver is gemaakt van samengesteld 
mylar voor een zeer gevoelig en toch krachtig 
element dat zorgt voor een superkrachtig vermogen 
en een geweldig geluid zonder hoorbare vervorming.
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Geluid
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: CCAW
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 5 - 23.500 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 103 dB
• Diameter van de luidspreker: 8,6 mm
• Type: Dynamisch

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

Binnendoos
• Brutogewicht: 0,6 kg
• Binnendoos (L x B x H): 26 x 10,5 x 15,8 cm
• Nettogewicht: 0,066 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,534 kg

• EAN: 87 12581 50046 7
• Aantal consumentenverpakkingen: 6

Omdoos
• Brutogewicht: 11,5 kg
• Omdoos (L x B x H): 53,5 x 43,5 x 33,8 cm
• Nettogewicht: 1,056 kg
• Gewicht van de verpakking: 10,444 kg
• EAN: 87 12581 50047 4
• Aantal consumentenverpakkingen: 96

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

9,5 x 17 x 4 cm
• Brutogewicht: 0,09 kg
• Nettogewicht: 0,011 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,079 kg
• EAN: 87 12581 50045 0
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

Gemak
• Volumeregeling
•

Specificaties
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