
 

 

Philips
Hoofdtelefoon met 
hoofdband

In DJ-stijl
Zwart

SHL3000
Krachtig geluid

In DJ-stijl
Profiteer van een krachtig geluid en een krachtige bas dankzij de vermogenscapaciteit van 
1000 mW en neodymium-drivers van 32 mm. In combinatie met de draaibare zachte 
oorschelpen hebt u overal waar u gaat een perfecte luisterervaring.

Perfecte luisterervaring
• 32 mm luidsprekerdriver biedt krachtig en dynamisch geluid
• Goede geluidsisolatie dankzij afgesloten akoestiek

Comfort
• Een snoer van 1,2 m dat ideaal is voor gebruik buitenshuis
• Plat opvouwbaar, dus eenvoudig mee te nemen

Comfortabel voor langdurig gebruik
• Past op ieder hoofd dankzij draaibare oorschelpen en instelbare hoofdband
• Zachte oorkussens voor comfortabele, langdurige luistersessies



 Luidspreker van 32 mm

32 mm luidsprekerdriver biedt krachtig en 
dynamisch geluid

Instelbare oorschelpen en hoofdband

Past op ieder hoofd dankzij draaibare oorschelpen 
en instelbare hoofdband

Zachte, comfortabele oorkussens

Zachte oorkussens voor comfortabele, langdurige 
luistersessies
SHL3000/00
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Geluid
• Akoestisch systeem: gesloten
• Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
• Impedantie: 24 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Maximaal ingangsvermogen: 1000 mW
• Gevoeligheid: 106 dB
• Diameter van luidspreker: 32 mm

Connectiviteit
• Kabellengte: 1,2 m
• Kabelaansluiting: aan twee kanten
• Aansluiting: 3,5 mm

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Blister
• Type schap: Ophanging
• EAN: 69 23410 71587 3
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,9 x 25,7 x 4,5 cm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

7,8 x 10,1 x 1,8 inch
• Brutogewicht: 0,234 kg
• Brutogewicht: 0,516 lb

• Nettogewicht: 0,311 lb
• Nettogewicht: 0,141 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,093 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,205 lb

Omdoos
• GTIN: 1 69 23410 71587 0
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Brutogewicht: 3,748 lb
• Brutogewicht: 1,7 kg
• Omdoos (L x B x H): 11,6 x 8,3 x 11,2 inch
• Omdoos (L x B x H): 29,5 x 21 x 28,5 cm
• Nettogewicht: 0,846 kg
• Nettogewicht: 1,865 lb
• Gewicht van de verpakking: 1,883 lb
• Gewicht van de verpakking: 0,854 kg

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

6,0 x 7,3 x 1,6 inch
• Afmetingen van product (B x H x D): 

15,2 x 18,5 x 4 cm
• Gewicht: 0,1405 kg
• Gewicht: 0,310 lb
•
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