
 

 

Philips
Hoofdtelefoon met 
oorhaakje

SHJ080
Koel, duurzaam en veilig

Voor gebruik onder de zwaarste omstandigheden
Stijl, duurzaamheid en geluidsprestaties - u vindt het allemaal terug in deze fantastische 
Nike Sport Skylon-hoofdtelefoon met oorhaakjes.

Innovatie voor sporters
• Een snoer van 1,2 m die ideaal is voor gebruik buitenshuis
• Instelbaar op drie manieren voor persoonlijk comfort en meer stabiliteit
• Het opbergetui beschermt uw hoofdtelefoon na gebruik
• Uiterst comfortabel en duurzaam
• Lichtgewicht ontwerp verbetert het comfort bij langdurig gebruik.
• De neodymium-magneet verbetert de bastonen en de gevoeligheid
• Voor gebruik bij actieve sporten
• Blijft goed in uw oor zitten als u onderweg bent
• De versterkte kabelaansluiting staat garant voor extra duurzaamheid



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

Instelbaar op drie manieren
Geniet van een goed passende, persoonlijke pasvorm 
en een optimale stabiliteit, zelfs wanneer u actief 
bezig bent of onderweg. Omdat de hoofdtelefoon op 
drie manieren kan worden ingesteld, is een goed 
comfort gegarandeerd.

Opbergetui inbegrepen
Berg uw hoofdtelefoon op in dit handige, zachte 
opbergetui. Zo voorkomt u bovendien dat de kabels 
in de war raken.

Duurzame metalen behuizing
Uiterst comfortabel en duurzaam

Ontworpen voor actief gebruik
Of u nu aan het hardlopen of fietsen bent of aan 
andere activiteiten deelneemt, deze hoofdtelefoon 
blijft goed in uw oor zitten.
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Afmetingen van de verpakking
• EAN: 87 12581 35485 5
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

14 x 14 x 5 cm
• Brutogewicht: 0,146 kg
• Nettogewicht: 0,086 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,06 kg

Omdoos
• EAN: 87 12581 35486 2

• Aantal consumentenverpakkingen: 12
• Brutogewicht: 3 kg
• Omdoos (L x B x H): 35,6 x 33,7 x 18,7 cm
• Nettogewicht: 1,032 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,968 kg

Geluid
• Frequentiebereik: 8 - 24.000 Hz
• Magneettype: Neodymium
• Impedantie: 16 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 104 dB
•
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