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Hoofdtelefoon met 
hoofdband

SHJ047
Maximaal comfort en stevige pasvorm

Nieuw ademend luchtkussen voor optimaal comfort
Deze Nike Sport Motion-hoofdtelefoon blijft zelfs tijdens intensieve trainingen stevig op 
zijn plek zitten. De nieuwe AirPad-oorkussens zorgen dat u het hoofd koel houdt, en 
dankzij het kabelopwindmechanisme is het snoertje altijd precies lang genoeg.

Innovatie voor sporters
• De Nike-kabelbinder biedt u eenvoudig kabelbeheer
• Blijft goed in uw oor zitten als u onderweg bent
• Lichtgewicht ontwerp verbetert het comfort bij langdurig gebruik.
• Nike AirPad-kussens zorgen voor optimaal comfort tijdens het sporten
• Voor gebruik bij actieve sporten
• Een snoer van 1,2 m die ideaal is voor gebruik buitenshuis
• De neodymium-magneet verbetert de bastonen en de gevoeligheid
• De ultralichte hoofdband verbetert het comfort en de pasvorm
 



 Nike AirPad
Nike AirPad met superzachte oorkussens en extra 
grote ventilatieopeningen voor een zacht en koel 
effect

Snoer van 1,2 m
De ideale lengte van dit snoer geeft u de vrijheid uw 
audioapparaat overal neer te zetten.

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

Ultralichte hoofdband
De platte, lichte hoofdband van roestvrij staal is zo 
licht dat u nauwelijks merkt dat u hem draagt.
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Geluid
• Magneettype: Neodymium
• Frequentierespons: 10 - 20.000 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 102 dB

Omdoos
• EAN: 87 12581 44716 8
• Aantal consumentenverpakkingen: 12
• Brutogewicht: 2,606 kg
• Omdoos (L x B x H): 39 x 20,6 x 27,4 cm

• Nettogewicht: 0,354 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,252 kg

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 87 12581 44714 4
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

17,5 x 17,5 x 3,5 cm
• Brutogewicht: 0,1235 kg
• Nettogewicht: 0,0295 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,094 kg
•
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