
 

 

Philips
Hoofdtelefoon met 
hoofdband

SHL8500
Licht en comfortabel

Zeer krachtig geluid
Bij deze zeer krachtige, lichtgewicht en comfortabele hoofdtelefoon met hoofdband 
draait het om prestaties, gemak en een mooi ontwerp. Neem deze hoofdtelefoon overal 
mee naartoe zodat u altijd van een geweldig geluid kunt genieten.

Muziek in uw oren
• Geniet van optimale prestaties en een optimale geluidskwaliteit
• De 24-karaats vergulde plug levert een zeer betrouwbare verbinding
• Neodymium-luidsprekers zorgen voor een puur, gebalanceerd geluid
• Een open ontwerp voor een ruimtelijke geluidservaring

Ontworpen voor u en uw levensstijl
• Hoger comfort dankzij ultralichtgewicht hoofdband
• Beter comfort voor langdurig gebruik
• Ultrazachte hoofdbandkussens voor ultiem draagcomfort

Altijd klaar om te vertrekken
• Dankzij de snoer van 1,5 m kunt u de speler in uw tas stoppen
• Het extra lichte materiaal verhoogt de draagbaarheid



 24-karaats vergulde plug
De waardevolle goudmetalen afwerking op de plug 
zorgt voor een verbinding met een grotere 
betrouwbaarheid en een betere audiokwaliteit.

Ultralicht ontwerp
De platte, lichte hoofdband van roestvrij staal is zo 
licht dat u nauwelijks merkt dat u hem draagt.

Comfortabel om te dragen
Deze hoofdtelefoon is ontworpen rond de vorm van 
uw oor, zodat u met meer plezier en comfort 
langere tijd kunt luisteren.

Snoer van 1,5 m
De ideale snoerlengte geeft u meer 
bewegingsvrijheid. Hierdoor kunt u zelf bepalen 
waar u uw audio-apparaat mee naartoe neemt.
SHL8500/00

Kenmerken
Publicatiedatum  
2009-11-17

Versie: 3.1.8

12 NC: 8670 000 28823
EAN: 87 12581 32834 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun 
respectieve eigenaren.

www.philips.com
Geluid
• Akoestisch systeem: Openen
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: CCAW
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 10 - 28.000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 105 dB
• Diameter van de luidspreker: 40 mm
• Type: Dynamisch

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: Enkelzijdig
• Kabellengte: 1,5 m
• Connector: 3,5 mm stereo
• Afwerking van de aansluiting: 24-karaats verguld
• Type kabel: OFC

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

19,6 x 24,7 x 5,7 cm
• Brutogewicht: 0,22 kg
• Nettogewicht: 0,085 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,135 kg

Omdoos
• Brutogewicht: 7,4 kg
• Omdoos (L x B x H): 44,4 x 39,2 x 53,6 cm
• Nettogewicht: 2,04 kg
• Gewicht van de verpakking: 5,36 kg

Binnendoos
• Brutogewicht: 1,61 kg
• Binnendoos (L x B x H): 37,4 x 21,6 x 25,6 cm
• Nettogewicht: 0,51 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,1 kg
•
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