
 

 

Philips
Hoofdtelefoon met 
hoofdband

Voor op het oor
Zwart

SHL9307
Perfecte pasvorm, rijke bas

Fantastische geluidservaring
Deze ultralichte hoofdtelefoon heeft een opvouwbare hoofdband en de grote 40 mm luidsprekers 
van studiokwaliteit leveren gedetailleerd, superieur geluid. Dankzij de FloatingCushions kunnen de 
oorschelpen in alle richtingen worden gedraaid voor optimaal draagcomfort.

Ideaal gezelschap voor uw iPhone, iPod en iPad
• Afstandsbediening met microfoon en volumeregeling in het snoer

Muziek in uw oren
• De luidspreker van 40 mm geeft geluid zonder vervorming
• Neodymium-magneten verbeteren de basprestatie en gevoeligheid

Ontworpen voor u en uw levensstijl
• Hoger comfort dankzij ultralichtgewicht hoofdband
• FloatingCushion-ontwerp voor automatische afstelling van de oorkussens
• Superzachte oorkussens voor langdurig comfort

Altijd klaar om te vertrekken
• Een snoer van 1,2 m dat ideaal is voor gebruik buitenshuis
• De 24-karaats vergulde plug levert een zeer betrouwbare verbinding
• Compact opklapbaar ontwerp, waarmee u uw muziek overal mee naartoe kunt nemen



 Afstandsbediening en microfoon in het 
snoer
Wilt een nummer overslaan? Het volume wijzigen? 
Een oproep aannemen of weigeren? Een 
spraakmemo opnemen? De afstandsbediening heeft 
een gevoelige microfoon plus volumeregeling (ook 
voor de microfoon), belfuncties en afspeelfuncties. 
Met deze headset heeft u alle belangrijke functies 
binnen handbereik en kunt u uw iPhone of iPod dus 
gewoon met een vergrendeld scherm in uw tas laten 
zitten.

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.

Neodymium-magneten
Neodymium produceert sterke magnetische velden 
en zorgt zo voor een grotere gevoeligheid van de 
spreekspoel, een snelle basrespons en een betere 
geluidskwaliteit.

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

FloatingCushion
Het compleet vernieuwde FloatingCushion-ontwerp 
maakt een multi-directionele automatische afstelling 
mogelijk van de oorkussens zonder de traditionele 
C-scharnierconstructie. Dit leidt tot een naadloos 
ontwerp met optimale stabiliteit dankzij het 
uitoefenen van gelijkmatig verdeelde druk op het 
hoofd en de oren van de gebruiker. Een sterk 
ontwerp dus wat betreft comfort en pasvorm.

Superzachte oorkussens
De oorkussens zijn erg zacht en de luidsprekers 
omsluiten de oren voor een geweldig geluid. Omdat 
er weinig druk op de oren staat, biedt de 
hoofdtelefoon u een langdurig draagcomfort.

Snoer van 1,2 m
De ideale lengte van dit snoer geeft u de vrijheid uw 
audioapparaat overal neer te zetten.

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

Slim compact ontwerp
Gemakkelijk op te klappen ontwerp dat compact 
genoeg is om uw muziek overal mee naartoe te 
kunnen nemen
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Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

15 x 18 x 5,5 cm
• Gewicht: 0,099 kg

Geluid
• Akoestisch systeem: Openen
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: CCAW
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 18 - 22.000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 102 dB
• Diameter van de luidspreker: 40 mm
• Type: Dynamisch

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

Accessoires
• Adapter: 3,5 - 6,3 mm

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

19,5 x 19,5 x 5,5 cm
• Brutogewicht: 0,251 kg
• Nettogewicht: 0,099 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,152 kg
• EAN: 69 23410 70905 6
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy

Omdoos
• Brutogewicht: 0,938 kg
• Omdoos (L x B x H): 21,5 x 15,8 x 22,9 cm
• Nettogewicht: 0,297 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,641 kg
• EAN: 87 12581 59563 0
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
•
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