
 

 

Philips
Oordopjes

SHH7808
Rijke bas

voor uw mobiele telefoon
Als u een uitgebalanceerd geluid en dynamische bas voor uw mobiele telefoon zoekt, 
hoeft u niet verder te kijken. Dankzij de akoestische openingen aan de voorkant van deze 
robuuste, duurzame hoofdtelefoon bent u verzekerd van levendige bastonen.

Geniet van hoge geluidskwaliteit
• Uitzonderlijke geluidsisolatie voor een hoogwaardig geluid bij een laag volume
• De akoestische opening heeft een regulerende werking bij lage frequenties voor een diep, 

helder basgeluid.

Ultiem draagcomfort
• Ultrazachte siliconen caps in 3 maten voor ideale pasvorm

Geschikt voor uw muziektelefoon
• Microfoonvriendelijke kabellengte

Altijd klaar om te vertrekken
• Hiermee kunt u eenvoudig verbinding maken via de afstandsbediening
• Duurzame Flexi-Grip maakt een sterke, flexibele verbinding
• Anti-wirwar



 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.

Flexi-Grip-ontwerp
Het zachte Flexi-Grip-materiaal waarmee de 
binnenzijde van de hoofdtelefoon is bekleed, 
verbetert niet alleen de prestaties, maar ook de 
duurzaamheid. Het materiaal beschermt de 
kabelaansluiting tegen beschadiging die anders zou 
kunnen optreden als gevolg van het herhaaldelijk 
buigen en op- en afzetten van de hoofdtelefoon.

Gesplitste kabel
Geef uzelf meer bewegingsvrijheid met uw 
hoofdtelefoon met dit standaardsnoer met aan het 
ene uiteinde een aansluiting van 3,5 mm en aan het 
andere uiteinde een stekker van 3,5 mm.

Ultrazachte siliconen caps in 3 maten
De verwisselbare oordopjes, beschikbaar in drie 
maten (klein, medium en groot), garanderen een 
persoonlijke pasvorm die zich aan individuele 
gebruikers aanpast. Ze zijn daarnaast gemaakt van 
ultrazachte siliconen, waardoor ze ook bij een 
langere luisterperiode uiterst comfortabel zijn.
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Geluid
• Magneettype: Neodymium
• Frequentiebereik: 8 - 23.500 Hz
• Gevoeligheid: 98 dB
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Impedantie: 16 ohm bij 1 kHz
• Diameter van luidspreker: 8,6 mm
• Type: Dynamisch

Connectiviteit
• Kabellengte: 30 cm + 1 m
• Aansluiting: 3,5 mm stereo

Accessoires
• Verlengsnoer: 1 m

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 87 12581 45019 9
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

10,2 x 18 x 3,2 cm

• Nettogewicht: 0,011 kg
• Brutogewicht: 0,0525 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,0415 kg
• Verpakkingstype: Blister

Omdoos
• EAN: 87 12581 45020 5
• Aantal consumentenverpakkingen: 96
• Omdoos (L x B x H): 46,6 x 43 x 39 cm
• Nettogewicht: 1,056 kg
• Brutogewicht: 7,7885 kg
• Gewicht van de verpakking: 6,7325 kg

Binnendoos
• EAN: 87 12581 45021 2
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 20,4 x 11,1 x 17,5 cm
• Nettogewicht: 0,066 kg
• Brutogewicht: 0,416 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,35 kg
•
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