
 

 

Philips
iPhone-headset - 
afstandsbed. en mic.

SHH4507
Comfortabel zacht

voor uw iPhone, iPod en iPad
Headset met zachte, siliconen oorkussens voor optimaal comfort. Is ook uitgerust met 
geïntegreerde microfoon, volumeknop en nummerkeuzeknop voor uw iPhone, iPod en 
iPad.

Ideaal gezelschap voor uw iPhone, iPod en iPad
• Afstandsbediening met microfoon en volumeregeling in het snoer

Muziek in uw oren
• Dubbele openingen balanceren de hoge geluiden en bastonen

U vergeet dat u hem draagt!
• Met lucht gevulde caps bieden superieur, ultrazacht draagcomfort

Altijd klaar om te vertrekken
• Duurzame Flexi-Grip maakt een sterke, flexibele verbinding



 Afstandsbediening en microfoon in het 
snoer
Wilt een nummer overslaan? Het volume wijzigen? 
Een oproep aannemen of weigeren? Een 
spraakmemo opnemen? De afstandsbediening heeft 
een gevoelige microfoon plus volumeregeling (ook 
voor de microfoon), belfuncties en afspeelfuncties. 
Met deze headset heeft u alle belangrijke functies 
binnen handbereik en kunt u uw iPhone of iPod dus 
gewoon met een vergrendeld scherm in uw tas laten 
zitten.

Dubbele openingen
Speciaal ontworpen openingen die de luchtbalans van 
de hoge tonen en bastonen kanaliseren voor een 
luisterervaring die u volledig omringt.

Met lucht gevulde caps
De lucht tussen de cap en de driver geeft een zacht 
gevoel dat lijkt op een kussen. Dit komt doordat de 
druk op uw oren wordt verminderd.

Flexi-Grip-ontwerp

Een zacht, flexibel onderdeel beschermt het snoer 
tegen schade wegens herhaaldelijk buigen.
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Geluid
• Frequentiebereik: 12-23.500 Hz
• Diameter van luidspreker: 13,5 mm
• Akoestisch systeem: Openen
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: CCAW
• Diafragma: Mylar-dome
• Impedantie: 16 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 102 dB
• Type: Dynamisch

Connectiviteit
• Kabellengte: 1,2 m
• Aansluiting: 3,5 mm stereo
• Type kabel: OFC
• Compatibel met:: iPad, iPhone 3GS, iPod nano (4e 

en 5e generatie), iPod shuffle (3e generatie), iPod 
touch (2e generatie), iPod classic 120 GB/160 GB 
(Mogelijk is voor de ondersteuning van uw 
apparaat de meest recente software vereist)

• Kabelaansluiting: Parallel lopend, symmetrisch
• Afwerking van aansluiting: Verguld
• Microfoon: Ingebouwde microfoon

Comfort
• Volumeregeling

Binnendoos
• EAN: 87 12581 55704 1
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Brutogewicht: 0,228 kg
• Nettogewicht: 0,045 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,183 kg
• Binnendoos (L x B x H): 18,5 x 10,5 x 10,4 cm

Omdoos
• EAN: 87 12581 55703 4
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• Brutogewicht: 2,206 kg
• Omdoos (L x B x H): 39,2 x 23,2 x 25 cm
• Nettogewicht: 0,36 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,846 kg

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 69 23410 70471 6
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 17,2 x 3 cm
• Brutogewicht: 0,06 kg
• Nettogewicht: 0,015 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,045 kg

Afmetingen van het product
• Kabellengte: 120 cm
• Gewicht: 0,015 kg
•

Specificaties
iPhone-headset - afstandsbed. en mic.
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