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Geluid
• Akoestisch systeem: Openen
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: Koper
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentierespons: 12 - 22.000 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 106 dB
• Diameter van de luidspreker: 15 mm
• Type: Dynamisch

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: Parallel lopend, symmetrisch
• Kabellengte: 1,0 m
• Aansluiting: 3,5 mm stereo
• Afwerking van de aansluiting: Vernikkeld
• Type kabel: Koper

Binnendoos
• Brutogewicht: 0,412 kg
• Binnendoos (L x B x H): 18,4 x 18 x 11,8 cm
• Nettogewicht: 0,282 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,13 kg

Omdoos
• Brutogewicht: 7,471 kg
• Omdoos (L x B x H): 39 x 38,2 x 51,2 cm
• Nettogewicht: 7,341 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,13 kg

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

9,9 x 17,5 x 2,7 cm
• Brutogewicht: 0,047 kg
• Nettogewicht: 0,012 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,035 kg
•

Draagbare hoofdtelefoon voor games
  

Specificaties

Publicatiedatum  
2008-11-06

Versie: 4.1.7

12 NC: 9082 100 08789
EAN: 87 10895 97859 0

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun 
respectieve eigenaren.

www.philips.com
SHG2

Product

Neodymi
Neodymium
zorgt zo vo
spreekspoe
geluidskwal

Dubbele 
Speciaal on
hoge tonen
luisterervar

Luidsprek
Klein genoe
genoeg om
luidspreker
optimaal va

Comforta
De speciale
oorkussens
pasvorm en
geluid verlo
prestaties. D
om uw oor 

Flexi-Gri
Een zacht, 
schade weg
000/00

kenmerk

um-magn
 produceer

or een grote
l, een snelle
iteit.

openinge
tworpen op
 en bassen 
ing die u vo

er van 15
g voor een 
 een helder,
 van 15 mm
n muziek t

bele oor
 vorm en lu
 worden geb
 een optima
ren gaat en
e oorkusse

passen.

p-ontwer
flexibel ond
ens herhaa
eet
t sterke magnetische velden en 
re gevoeligheid van de 
 bass-respons en een betere 

n
eningen die de luchtbalans van de 
kanaliseren voor een 
lledig omringt.

 mm
optimaal draagcomfort en groot 
 storingsvrij geluid te geven. De 
 heeft het juiste formaat om 

e kunnen genieten.

kussens
xe materialen die voor de 
ruikt, zorgen voor een perfecte 
al comfort. Ze voorkomen dat er 
 verbeteren tevens de bass-
ns zijn zo gevormd, dat ze perfect 

p
erdeel beschermt het snoer tegen 
ldelijk buigen.
en

http://www.philips.com

