
 

 

Philips
Hoofdtelefoon met 
oorhaakje

SHH4808
Krachtige bas voor mobiele telefoons

Optimale grip dankzij instelbare zachte oorhaakjes
Deze instelbare hoofdtelefoon met oorhaakjes heeft oordopjes met luchtkussentjes voor ultiem 
comfort. Het krachtige geluid wordt nog eens versterkt dankzij basopeningen die direct op uw 
oren zijn gericht. De akoestiek en snoerlengte zijn geoptimaliseerd voor mobiele telefoons.

Muziek in uw oren
• Door Bass Beat-openingen wordt luchtcirculatie mogelijk voor een beter geluid.

Ultiem draagcomfort
• Optimale grip dankzij instelbare zachte oorhaakjes

Altijd klaar om te vertrekken
• Anti-wirwar
• Blijft goed in uw oor zitten als u onderweg bent
• De extreem duurzame constructie verlengt de levensduur van het product

Geschikt voor uw muziektelefoon
• Microfoonvriendelijke kabellengte



 Bass Beat-openingen
Door Bass Beat-openingen wordt luchtcirculatie 
mogelijk, zodat u een nog beter geluid hebt met rijke, 
diepe bastonen

Instelbare zachte oorhaakjes
Pas deze zachte oorhaakjes eenvoudig naar wens aan 
door het rubberen binnendeel van het oorhaakje 
omhoog of omlaag te schuiven. Dit kunt u zelfs doen 
terwijl u de hoofdtelefoon draagt, zodat u in elke 
situatie comfortabel kunt luisteren.

Ontworpen voor actief gebruik
Of u nu aan het hardlopen of fietsen bent of aan 
andere activiteiten deelneemt, deze hoofdtelefoon 
blijft goed in uw oor zitten.

Extreem duurzaam
Omdat het product is ontworpen om de gevolgen 
van ruw gebruik te beperken en is gemaakt van 
sterke materialen, bent u ervan verzekerd dat dit 
extra lang meegaat.

Anti-wirwar
Bij het opbergen van de hoofdtelefoon kunnen de 
kabels in de war raken als ze niet goed worden 
opgeborgen. Hierdoor is het lastig de hoofdtelefoon 
goed op te bergen voor een volgend gebruik. Nu 
schuift u gewoon de schuif van het anti-
wirwarsysteem naar de oortelefoons, zodat de twee 
bijbehorende kabels netjes bij elkaar blijven. Het 
risico dat kabels in de war raken wordt zo beperkt.

Microfoonvriendelijke hoofdtelefoon
De kabellengte van deze hoofdtelefoon is 
ontworpen om het geluid van de microfoon van uw 
headsetaansluiting te optimaliseren. Daarnaast 
wordt ook de algehele kabellengte van deze 
hoofdtelefoon in combinatie met een 
headsetaansluiting geoptimaliseerd. Met de 
headsetaansluitingen kunt u 
standaardhoofdtelefoons gebruiken (zonder een 
microfoon en met een standaardaansluiting van 3,5 
mm) met uw mobiele telefoon. Deze worden vaak bij 
mobiele telefoons geleverd, maar kunnen ook 
afzonderlijk worden aangeschaft. Philips SHH1XXX-
headsetaansluitingen zijn verkrijgbaar voor de 
meeste merken mobiele telefoons. Daarnaast wordt 
ook de algehele kabellengte naar de mobiele telefoon 
geoptimaliseerd.
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Geluid
• Magneettype: Neodymium
• Diafragma: Mylar-dome
• Spreekspoel: koper
• Frequentiebereik: 12 - 23.500 Hz
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 105 dB
• Diameter van de luidspreker: 13,5 mm
• Type: Dynamisch
• Impedantie: 16 ohm

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: parallel lopend, symmetrisch
• Kabellengte: 0,3 m + 1 m
• Connector: 3,5 mm
• Afwerking van de aansluiting: verchroomd
• Type kabel: OFC

Binnendoos
• EAN: 87 12581 49168 0
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Brutogewicht: 0,426 kg
• Binnendoos (L x B x H): 20,4 x 11,1 x 17,5 cm

• Nettogewicht: 0,093 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,333 kg

Omdoos
• EAN: 87 12581 49167 3
• Aantal consumentenverpakkingen: 48
• Brutogewicht: 4,048 kg
• Omdoos (L x B x H): 44 x 24,8 x 39 cm
• Nettogewicht: 0,744 kg
• Gewicht van de verpakking: 3,304 kg

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

10,2 x 18 x 3,2 cm
• EAN: 87 12581 49166 6
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Brutogewicht: 0,0555 kg
• Nettogewicht: 0,0155 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,04 kg

Accessoires
• Verlengsnoer: 1 m
•

Specificaties
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