PHILIPS
SHE9850
GEBRUIKSAANWIJZING
November 13, 2007

WELKOM
Welkom bij de pure akoestiek belichaamd door de Philips premium SHE850 koptelefoon.
Deze is ontworpen om geluid van professionele kwaliteit te leveren dankzij Balanced
Armature technologie en de deskudige akoestische tuning door het Philips iLab. Het
eindresultaat is een opmerkelijk scherp, gedetailleerd en transparant geluid met
verhoogde precisie.

LUXUEUZE DETAILS
Van het verfijnde luxe ontwerp tot de superieure klank, U kan er zeker van zijn dat de
SHE9850 koptelefoon de koninklijke Philips behandeling heeft gekregen.
De koptelefoon is voorzien van een transductor van hoge kwaliteit, ondersteund door
geavanceerde Balanced Armature Technology die een uiterste precisie combineert met
compacte afmetingen – kritische elementen bij het leveren van professioneel geluid.
De koptelefoon is ook voorzien van een uniek Angled Accoustic Pipe ontwerp waardoor
deze perfect in uw oor past. Samen met de deskundige akoestische afstemming voor
een breed frequentiebereik, wacht U een superieure luisterervaring.

OP MAAT GEMAAKT
De koptelefoon wordt geleverd met rubberen oorcaps in drie maten en één paar
schuimkussens.
Siliconrubberen caps:
Gemaakt voor langdurig comfort en verkrijgbaar in small, medium en large.
Comply ™ schuimkussens:
Een comfortabel alternatief vervaardigd uit traag herstelbaar schuim. Duw samen tussen
de vingertoppen vooraleer in de gehoorgang te plaatsen; na enkele seconden zal het
Comply™ schuim uitzetten en goed in het oor passen.
Opmerking: Vervang de kussens het best elke drie maanden, wanneer deze tekenen
tonen van slijtage. Om te vervangen verwijdert U voorzichtig het oorspronkelijke kussen
en schuif U een nieuw over de buis.

DE BESTE PASSING VINDEN
1.
Plaats de juiste oorcaps of schuimkussens op de linker en rechterzijde van de
koptelefoon.
2.
Pas de oorcap en beetje aan zodat deze goed past. (Misschien moet U het
voorzichtig een beetje draaien en schuiven in uw oren tot het goed maar comfortabel
vast zit.)
3.
Om de koptelefoon te verwijderen neemt U het lichaam va de oortelefoon vast en
draait U voorzichtig om het zegel te verbreken. Trek niet aan het snoer om te
verwijderen.
Opmerking: Indien de geluidskwaliteit van de lage frequenties (bass) niet goed is,
controleer dan of de oortjes vast genoeg zitten of probeer anders een andere
oorcap-maat.

ALGEMEEN ONDERHOUD
Om de rubberen caps schoon te maken verwijdert U deze van de koptelefoon, wast U ze
onder water met een zachte detergent en laat U ze drogen.
Opmerking: Zorg ervoor dat U ze grondig spoelt en droogt vooraleer ze terug op de
koptelefoon te plaatsen.
Indien U vuil opmerkt in de opening van het koptelefoonuiteinde, verwijder dan de
kussens of caps en verwijder de obstructie door het schoonmaakhulpstuk te gebruiken
dat omsloten zit aan het einde van de snoerlus.
Opmerking: Forceer het voorwerp niet te ver aangezien dit de geluidsfilter kan
beschadigen.
Draagtas voor opberging en bescherming
1. Plaats de koptelefoon in de etui zoals geillustreerd.
2. Wikkel het snoer rond de geleider.
3. Druk de stekker op zijn plaats zoals geillustreerd.

ONDERHOUD EN VOOONDERHOUD EN VOORZORGSMAATREGELEN
1. Stel de koptelefoon niet bloot aan extreme temperaturen.
2. Kies de oorcaps of kussens die het beste passen. Vervang de onderdelen indien
er na een tijd slijtage komt op te zitten.
3. Vermijd te veel gewicht of druk op de koptelefoon te plaatsen om beschadiging of
storing te voorkomen.
4. Luister niet naar de koptelefoon aan een hoog volume, aangezien dit uw gehoor
kan beschadigen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Zoals meegeleverd.

PAKKETINHOUD
Zoals meegeleverd.

