
 

 

Philips
Oortelefoon

SHH9700
Nauwkeurig gericht geluid

voor Nokia XpressMusic-telefoons
Na grondig onderzoek hebben we deze ergonomische hoofdtelefoon met het unieke 
gebogen akoestische kanaal ontwikkeld. Door de pasvorm wordt het geluid rechtstreeks 
naar het trommelvlies geleid, wat zorgt voor geluid zonder vervorming.

Altijd klaar om te vertrekken
• De verlengkabel biedt extra kabellengte voor optimaal gebruiksgemak.
• Handig zakje met rits voor het netjes opbergen van hoofdtelefoon en snoer.

Geniet van hoge geluidskwaliteit
• Gebogen akoestisch kanaal voor een gericht, nauwkeurig geluid
• Uitzonderlijke geluidsisolatie voor een hoogwaardig geluid bij een laag volume
• Nauwkeurig afgestelde luidsprekers geven een breed frequentiebereik weer
• Turbo Bass-luchtopeningen zorgen voor de diepste en rijkste bastonen

Gebruik ze langer
• Superzachte rubberen caps voor sensationeel comfort
• Comfortabele siliconenrubberen oordopjes voor langdurig comfort
• Ergonomisch oortelefoonontwerp voor het beste comfort en een goede pasvorm

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



 Superzachte rubberen caps
Het ultrazachte rubberen materiaal op de rubberen 
caps is sensationeel aangenaam en past zich 
moeiteloos aan uw oor aan. Oortelefoons zijn nog 
nooit zo comfortabel geweest.

Voor gericht geluid
Het ontwerp van het gebogen akoestische kanaal 
lijkt op de menselijke gehoorgang, zodat de 
geluidsgolven uit de luidspreker precies en met het 
zuiverste geluid naar uw trommelvlies worden 
geleid.

Voor langdurig comfort
De oordopjes zijn van extra zacht siliconenmateriaal 
gemaakt dat sensationeel aangenaam aanvoelt en 
perfect in uw oor past. De oortelefoon zit zo 
comfortabel dat u deze gewoon niet meer wilt 
afzetten.

Voor een goede, nauwkeurige pasvorm
De Angled Acoustic Pipe is ergonomisch ontworpen; 
de vorm van de gehoorgang is namelijk als 
uitgangspunt genomen. De pasvorm van deze 
oortelefoon is zo goed en comfortabel dat u gewoon 
vergeet dat u hem draagt.

Het beste geluid bij een laag volume
U hoeft het volume niet hoger te zetten in een 
rumoerige omgeving. Het gebogen akoestische 
kanaal en de perfect afsluitende oordopjes 
verminderen de achtergrondruis aanmerkelijk. Zo 
krijgt u dezelfde geluidskwaliteit bij een lager volume 
en heeft de batterij een langere levensduur.

Zorgt voor extra kabellengte
Dankzij de verlengkabel hebt u extra kabellengte, 
waardoor u meer vrijheid hebt om rond te lopen 
zonder de audiobron te hoeven dragen. Tevens kunt 
u de snoerlengte aanpassen aan uw persoonlijke 
voorkeur.

Bergt de hoofdtelefoon netjes op
Het kleine, luxueus aandoende zakje met rits ziet er 
niet alleen hip uit, maar zorgt er ook voor dat uw 
hoofdtelefoon en het bijbehorende snoer netjes zijn 
opgeborgen wanneer u ze niet gebruikt.

een breed frequentiebereik weergeven
De akoestisch afgestelde luidsprekers zijn met veel 
zorg ontworpen om het breedst mogelijke 
frequentiebereik in een opname te kunnen 
weergeven, waardoor u kunt genieten van de diepste 
bastonen en kristalheldere hoge tonen in elk 
muziekstuk waar u naar luistert

Voor de diepste en rijkste bastonen
Door de Turbo Bass-luchtopeningen wordt 
luchtcirculatie mogelijk voor een dieper en rijker 
bass-geluid.

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.

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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Specificaties
Geluid
• Akoestisch systeem: Openen
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: CCAW
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 6 - 23.500 Hz
• Impedantie: 24 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 100 dB
• Diameter van de luidspreker: 8,6 mm
• Type: Dynamisch

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: Parallel lopend, asymmetrisch
• 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
• Brutogewicht: 0,073 kg
• Nettogewicht: 0,009 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,064 kg
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

10,2 x 22 x 3,5 cm

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 57 x 50,5 x 58,8 cm
• Brutogewicht: 12,516 kg
• Nettogewicht: 0,864 kg
• Gewicht van de verpakking: 11,652 kg

Binnendoos
• Brutogewicht: 0,703 kg
• Nettogewicht: 0,054 kg
• Binnendoos (L x B x H): 27,6 x 24,3 x 14 cm
• Gewicht van de verpakking: 0,649 kg
•
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