
 

 

Philips
Oortelefoon

SHE9850
Helder en gedetailleerd geluid

Optimaal comfort, maximale geluidsisolatie
De Philips SHE9850-hoofdtelefoon biedt het allerbeste op het gebied van puur geluid. Dankzij een 

gebalanceerde armatuuromvormer, deskundige afstemming en het gebogen akoestische ontwerp 

produceert deze hoofdtelefoon verbluffend helder, gedetailleerd en transparant geluid met nog betere 

nauwkeurigheid.

Geniet van hoge geluidskwaliteit
• High Definition-omvormer voor nauwkeurige audioreproductie
• Perfect oorkussen met uitzonderlijke geluidsisolatie
• Gebogen akoestisch ontwerp biedt uitzonderlijke ruisisolatie

Ultiem draagcomfort
• Nauwsluitende kussentjes van schuimrubber voor persoonlijke pasvorm
• Ultrazachte siliconen caps voor optimaal draagcomfort
• Ergonomisch, gebogen akoestisch ontwerp zorgt voor een natuurlijke pasvorm

Altijd klaar om te vertrekken
• Symmetrische kabels van gelijke lengte voorkomen een wirwar van kabels
• Duurzame Flexi-Grip maakt een sterke, flexibele verbinding
• Het opbergetui beschermt uw hoofdtelefoon na gebruik
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Geluid
• Impedantie: 12 ohm bij 1 kHz
• Gevoeligheid: 115 dB SPL/mW bij 1 kHz
• Maximaal ingangsvermogen: 3 mW
• Frequentiebereik: 20 - 20k Hz
• Akoestisch systeem: Gesloten

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

Binnendoos
• Brutogewicht: 0,67 kg
• Binnendoos (L x B x H): 18,8 x 10,3 x 16 cm
• Nettogewicht: 0,126 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,544 kg
• EAN: 87 12581 49748 4
• Aantal consumentenverpakkingen: 3

Omdoos
• Brutogewicht: 1,59 kg
• Omdoos (L x B x H): 21,8 x 20 x 17,9 cm
• Nettogewicht: 0,252 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,338 kg
• EAN: 87 12581 49749 1
• Aantal consumentenverpakkingen: 6

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

9,5 x 15,3 x 6 cm
• Brutogewicht: 0,192 kg
• Nettogewicht: 0,042 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,15 kg
• EAN: 87 12581 49747 7
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

Accessoires
• Opbergetui
•

Specificaties
Oortelefoon
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