
 

 

Philips
Hoofdtelefoon met 
hoofdband

SHH8608
Helder geluid

voor uw mobiele telefoon
Laat u verrassen door de zuivere hoge tonen, diepe basgeluiden en de geweldige 
geluidsisolatie. De onbreekbare polymeerhoofdband is zeer flexibel en verzekert u 
dankzij de zelfinstellende, zachte binnenhoofdband van een comfortabele pasvorm.

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

Ontwikkeld met het oog op uw gebruikscomfort
• Zelfinstellende binnenhoofdband
• Flexibele, stevige hoofdband

Geschikt voor uw muziektelefoon
• Microfoonvriendelijke kabellengte

Geniet van hoge geluidskwaliteit
• Uitzonderlijke geluidsisolatie voor een hoogwaardig geluid bij een laag volume

Altijd klaar om te vertrekken
• De enkele kabel raakt minder in de war en geeft een beter comfort



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

Zelfinstellende binnenhoofdband
Doorgaans kunnen hoofdtelefoons die buitenshuis 
worden gedragen, worden aangepast door de 
hoofdband uit te schuiven. Dit kan onhandig zijn, 
omdat u dit in de meeste gevallen elke keer moet 
aanpassen als u de hoofdtelefoon gebruikt. Met de 
flexibele, zelfinstellende binnenhoofdband van deze 
hoofdtelefoon kunt u nu sneller en eenvoudiger van 
uw muziek genieten. De hoofdtelefoon past zich 
automatisch aan uw hoofd aan.

Flexibele, stevige hoofdband
Hoofdtelefoons voor buitenshuis moeten tegen een 
stootje kunnen. Hard materiaal is echter niet erg 
comfortabel. Deze polymeerhoofdband is stevig en 
toch ook flexibel genoeg om comfortabel aan te 
voelen. U kunt de hoofdband zelfs draaien zonder 
dat deze breekt of vervormt.

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.

Enkele kabel
Voor uw gemak is de kabel maar aan één zijde 
aangesloten, waardoor het risico op verwarring 
vermindert en u de kabel eenvoudiger kunt 
opwinden.
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Geluid
• Diameter van de luidspreker: 40 mm
• Frequentiebereik: 8 - 23.500 Hz
• Akoestisch systeem: gesloten
• Magneettype: Neodymium
• Maximaal ingangsvermogen: 40 mW
• Gevoeligheid: 103 dB

Connectiviteit
• Kabellengte: 0,3 m + 1 m
• Connector: 3,5 mm
• Afwerking van de aansluiting: verguld
• Type kabel: OFC
• Kabelaansluiting: enkelzijdig

Accessoires
• Verlengsnoer: 1 m
• Inclusief: beschermend etui

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

20 x 21,5 x 8,5 cm
• Nettogewicht: 0,158 kg
• Brutogewicht: 0,31 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,152 kg

• EAN: 87 12581 48150 6
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 56,6 x 44 x 24,2 cm
• Nettogewicht: 1,896 kg
• Brutogewicht: 5,98 kg
• Gewicht van de verpakking: 4,084 kg
• EAN: 87 12581 48151 3
• Aantal consumentenverpakkingen: 12

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 27,5 x 21,2 x 22,5 cm
• Nettogewicht: 0,474 kg
• Brutogewicht: 1,23 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,756 kg
• EAN: 87 12581 48152 0
• Aantal consumentenverpakkingen: 3

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

18 x 19,5 x 7,5 cm
• Gewicht: 0,15 kg
•

Specificaties
Hoofdtelefoon met hoofdband
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