
 

 

Philips
Hoofdtelefoon

32 mm drivers/gesloten 

achterkant

Voor op het oor
Zachte oorkussens
Opvouwbaar

SHL4400WT
Ultralichte hoofdtelefoon

Ultracompact. Helder geluid.
Ongelooflijk licht, ongelofelijk krachtig. De slanke en gestroomlijnde Ultrlite-
hoofdtelefoon is ontworpen voor onderweg. De hoofdtelefoon levert kristalhelder geluid 
en is opvouwbaar, waardoor hij uiterst geschikt is om mee te nemen.

Optimaal comfort
• Ultralicht en superplat ontwerp
• Extra zachte oorkussens voor langdurig draagcomfort

Gestroomlijnd ontwerp
• Plat opvouwbaar voor eenvoudig meenemen
• Geniet van muziek met een knoopvrije ervaring dankzij een platte kabel

Pure helderheid
• Krachtige 32 mm luidsprekerdrivers voor een helder geluid



 Kristalhelder geluid

Krachtige 32 mm schuine drivers geven kristalhelder 
geluid en diepe, volle bastonen.

Ordelijke kabels

Een platte kabel zorgt ervoor dat uw hoofdtelefoon 
niet in de knoop raakt, terwijl de trekontlasting zorgt 
voor duurzaamheid van de kabel.

Ergonomische oorkussens

Zachte oorkussens en schuine drivers zijn ideaal 
voor langdurig draagcomfort.

Licht en comfortabel

Ultralicht en superplat ontwerp voor ultiem comfort 
onderweg.

Opvouwbaar

Plat opvouwbaar voor eenvoudig meenemen.
SHL4400WT/00

Specificaties
Connectiviteit
• Kabelaansluiting: aan één kant
• Kabellengte: 1,2 m
• Afwerking van aansluiting: verchroomd

Geluid
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Frequentiebereik: 9/23000 Hz
• Impedantie: 24 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Maximaal ingangsvermogen: 40 mW
• Gevoeligheid: 103 dB
• Diameter van luidspreker: 32 mm

Omdoos
• Brutogewicht: 1,12 kg
• GTIN: 1 69 25970 71141 5
• Omdoos (L x B x H): 22,5 x 21 x 23,5 cm
• Nettogewicht: 0,468 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Gewicht van de verpakking: 0,652 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,5 x 21 x 3,5 cm
• EAN: 69 25970 71141 8
• Brutogewicht: 0,154 kg
• Nettogewicht: 0,078 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Gewicht van de verpakking: 0,076 kg
• Type schap: Beide
•
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