
 

 

Philips
Hoofdtelefoon met 
hoofdband

SHL8807
Leven volgens uw eigen ontwerp

Hoofdtelefoon voor uw iPod
De kwaliteitsluidsprekers bieden een helder geluid met een krachtige bas. Dankzij vier 
setjes designcaps kunt u altijd de beste look kiezen. Deze Philips SHL8807/10-
hoofdtelefoon gaat perfect samen met uw muziek én uw stijl.

Muziek in uw oren
• De luidspreker van 40 mm geeft geluid zonder vervorming
• Het gesloten ontwerp blokkeert achtergrondgeluiden
• Geniet van optimale prestaties en een optimale geluidskwaliteit
• De 24-karaats vergulde plug levert een zeer betrouwbare verbinding
• Hoogwaardige luidsprekers zorgen voor een krachtig geluid en veel vermogen

Ontworpen voor u en uw levensstijl
• Oorkussens geven meer draagcomfort en grotere basrespons
• Ultrazachte hoofdbandkussens voor ultiem draagcomfort
• Kies de verwisselbare cap die het best past bij uw stijl

Altijd klaar om te vertrekken
• Plat wanneer opgevouwen en past eenvoudig in uw reistas
• Een snoer van 1,2 m dat ideaal is voor gebruik buitenshuis



 Luidspreker van 40 mm
De luidspreker van 40 mm is gemaakt van 
samengesteld mylar. Dit is een zeer gevoelig en 
krachtig bestanddeel dat geluid zonder hoorbare 
vervorming weergeeft.

Gesloten ontwerp
Omringende geluiden worden perfect geblokkeerd 
terwijl het geluid vanuit de hoofdtelefoon in een 
afgesloten ruimte wordt bewaard voor perfecte 
kwaliteit. Dit maakt de hoofdtelefoon uitermate 
geschikt voor gebruik bij live-muziek of 
opnamesessies.

Uitstekende geluidskwaliteit
Het akoestische ontwerp en de uitstekende drivers 
leveren optimale audioprestaties.

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

Comfortabele oorkussens
De speciale vorm en luxe materialen die voor de 
oorkussens van deze Philips-hoofdtelefoons worden 
gebruikt, zorgen voor een perfecte pasvorm en een 
optimaal comfort. Ze voorkomen dat er geluid 
verloren gaat en verbeteren tevens de basprestaties. 
De oorkussens zijn zo gevormd, dat ze perfect om 
uw oor passen.

Zeer plat opvouwbaar
De hoofdtelefoon kan worden opgevouwen, zodat 
hij moeiteloos in uw reistas past.

Snoer van 1,2 m
De ideale lengte van dit snoer geeft u de vrijheid uw 
audioapparaat overal neer te zetten.
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Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

14,5 x 17,5 x 6,7 cm
• Gewicht: 0,139 kg

Geluid
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: CCAW
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 15 - 24.000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 100 mW
• Gevoeligheid: 107 dB
• Diameter van luidspreker: 40 mm
• Type: Dynamisch

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: Enkele kabel
• Kabellengte: 1,2 m
• Aansluiting: 3,5 mm stereo

• Afwerking van aansluiting: 24-karaats verguld
• Type kabel: OFC

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

19,5 x 22 x 4,5 cm
• Brutogewicht: 0,33 kg
• Nettogewicht: 0,152 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,178 kg
• EAN: 69 23410 70483 9
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy

Omdoos
• Brutogewicht: 1,158 kg
• Omdoos (L x B x H): 21 x 15,5 x 22,5 cm
• Nettogewicht: 0,456 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,702 kg
• EAN: 87 12581 55753 9
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
•
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