
 

 

Philips
Hoofdtelefoon

32 mm drivers/gesloten 

achterkant

Voor op het oor

SHL3160BK
Dynamische en stevige bas

Hoofdtelefoon in DJ-stijl
Deze door DJ's geïnspireerde hoofdtelefoon zorgt voor een krachtig geluid en een diepe 
bas. Dankzij het ontwerp met de draaibare zachte oorschelpen geniet u onderweg van 
de perfecte luisterervaring.

Perfecte luisterervaring
• 32 mm luidsprekerdrivers bieden krachtig en dynamisch geluid
• Goede geluidsisolatie dankzij afgesloten akoestiek

Comfortabel voor langdurig gebruik
• Instelbare oorschelpen en hoofdband past zich aan uw hoofd aan
• Zachte, ademende oorkussens voor langdurige luistersessies

Comfort
• 1,2 m kabel voor genieten van muziek onderweg
• compact, opvouwbaar ontwerp voor eenvoudig opbergen onderweg



 Lange kabel van 1,2 m

1,2 m kabel voor genieten van muziek onderweg

32 mm luidsprekerdriver

32 mm hoogwaardige drivers zorgen voor helder, 
gedetailleerd en natuurlijk geluid.

Instelbare oorschelpen, hoofdband

Instelbare oorschelpen en hoofdband past zich aan 
uw hoofd aan

Afgesloten akoestiek

Afgesloten akoestiek zorgt voor een goede 
geluidsisolatie doordat achtergrondgeluiden worden 
geblokkeerd

Compact en opvouwbaar
Deze hoofdtelefoon in DJ-stijl is gemaakt om u de 
beste ervaring onderweg te geven. De hoofdtelefoon 
kan worden opgevouwen voor perfect meenemen 
en gemakkelijk opbergen.

Zachte oorkussens

Zachte, ademende oorkussens voor langdurige 
luistersessies
SHL3160BK/00

Specificaties
Geluid
• Akoestisch systeem: gesloten
• Frequentiebereik: 8 - 22.000 Hz
• Impedantie: 24 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Maximaal ingangsvermogen: 1500 mW
• Gevoeligheid: 107 dB
• Diameter van luidspreker: 32 mm
• Diafragma: PET
• Type: Dynamisch

Ontwerp
• Kleur: Zwart

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