
 

 

Philips
Hoofdtelefoon met 
hoofdband

SHH9501
Fantastisch geluid

voor Nokia XpressMusic-telefoons
Ultralichte en opvouwbare hoofdtelefoon met hoofdband voor een hoogwaardig geluid. 
De 40 mm grote luidsprekers van studiokwaliteit leveren een spectaculair gedetailleerd 
geluid, terwijl de gesloten oorschelpen extern geluid blokkeren.

Muziek in uw oren
• De luidspreker van 40 mm geeft geluid zonder vervorming
• Het gesloten ontwerp blokkeert achtergrondgeluiden
• Geniet van optimale prestaties en een optimale geluidskwaliteit
• De neodymium-magneet verbetert de bastonen en de gevoeligheid
• De 24-karaats vergulde plug levert een zeer betrouwbare verbinding

Geschikt voor uw muziektelefoon
• Microfoonvriendelijke kabellengte
• Ontworpen voor Nokia XpressMusic

Ontworpen voor u en uw levensstijl
• De hoofdband met vulling zorgt voor een zachte en comfortabele pasvorm.
• Oorkussens geven meer draagcomfort en grotere basrespons

Altijd klaar om te vertrekken
• Hiermee kunt u eenvoudig verbinding maken via de afstandsbediening
• Opvouwbaar voor compactheid, past gemakkelijk in uw zak



 Luidspreker van 40 mm
De luidspreker van 40 mm is gemaakt van 
samengesteld mylar. Dit is een zeer gevoelig en 
krachtig bestanddeel dat geluid zonder hoorbare 
vervorming weergeeft.

Gesloten ontwerp
Omringende geluiden worden perfect geblokkeerd 
terwijl het geluid vanuit de hoofdtelefoon in een 
afgesloten ruimte wordt bewaard voor perfecte 
kwaliteit. Dit maakt de hoofdtelefoon uitermate 
geschikt voor gebruik bij live-muziek of 
opnamesessies.

Uitstekende geluidskwaliteit
Het akoestische ontwerp en de uitstekende drivers 
leveren optimale audioprestaties.

Neodymium-magneet
Neodymium produceert sterke magnetische velden 
en zorgt zo voor een grotere gevoeligheid van de 
spreekspoel, een snelle basrespons en een betere 
geluidskwaliteit.

24-karaats vergulde plug
De waardevolle goudmetalen afwerking op de plug 
zorgt voor een verbinding met een grotere 
betrouwbaarheid en een betere audiokwaliteit.

Hoofdbandvulling
De zachte materialen die voor de hoofdbandkussens 
worden gebruikt, bieden veel comfort bij langdurig 
gebruik.

Comfortabele oorkussens
De speciale vorm en luxe materialen die voor de 
oorkussens worden gebruikt, zorgen voor een 
perfecte pasvorm en een optimaal comfort. Ze 
voorkomen dat er geluid verloren gaat en 
verbeteren tevens de basprestaties. De oorkussens 
zijn zo gevormd, dat ze perfect om uw oor passen.

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.

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.

Opvouwbaar voor compactheid
De hoofdtelefoon kan extreem klein worden 
opgevouwen, zodat deze in uw zak past.

Ontworpen voor Nokia XpressMusic
Dit product is ontworpen voor gebruik met Nokia 
XpressMusic-telefoons. Uitgebreide tests hebben 
aangetoond dat u in combinatie met dit Philips-
product alles uit uw telefoon haalt.
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Geluid
• Akoestisch systeem: Openen
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: CCAW
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 10 - 28.000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 96 dB
• Diameter van de luidspreker: 40 mm
• Type: Dynamisch

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: Parallel lopend, symmetrisch
• Kabellengte: 0,35 m + 1 m
• Connector: 3,5 mm stereo
• Afwerking van de aansluiting: 24-karaats verguld
• Type kabel: OFC

Accessoires
• Verlengsnoer

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

19,7 x 24,7 x 5,5 cm
• Brutogewicht: 0,25 kg
• Nettogewicht: 0,1 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,15 kg

Omdoos
• Brutogewicht: 2,52 kg
• Omdoos (L x B x H): 39 x 22,5 x 29 cm
• Nettogewicht: 0,6 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,92 kg

Binnendoos
• Brutogewicht: 1,03 kg
• Binnendoos (L x B x H): 21 x 18,5 x 27 cm
• Nettogewicht: 0,3 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,73 kg
•
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