
 

 

Philips
Hoofdtelefoon met 
hoofdband

SHL9550
Compact en opvouwbaar

Fantastische geluidservaring
Ultralichte, opvouwbare hoofdband voor een geluid van topkwaliteit. De grote 
luidsprekers van 40 mm leveren een spectaculair studiogeluid vol details en het stijlvolle 
etui staat garant voor optimaal draaggemak.

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

Ontworpen voor u en uw levensstijl
• Hoger comfort dankzij ultralichtgewicht hoofdband
• De hoofdband met vulling zorgt voor een zachte en comfortabele pasvorm.
• Oorkussens geven meer draagcomfort en grotere basrespons
• Beter comfort voor langdurig gebruik

Altijd klaar om te vertrekken
• Een snoer van 1,2 m dat ideaal is voor gebruik buitenshuis
• Met de opvouwbare hoofdband kunt u de hoofdtelefoon eenvoudig meenemen
• Handig zakje met rits voor het netjes opbergen van hoofdtelefoon en snoer.



 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.

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

Hoofdbandvulling
De zachte materialen die voor de hoofdbandkussens 
worden gebruikt, bieden veel comfort bij langdurig 
gebruik.

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.

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.
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Geluid
• Akoestisch systeem: gesloten
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: CCAW

Accessoires
• Inclusief: modieus zakje met rits

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

19,5 x 19,5 x 6 cm
• Nettogewicht: 0,088 kg
• Brutogewicht: 0,36 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,272 kg
• EAN: 87 12581 49880 1

• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Doos

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 20,7 x 20,4 x 21,5 cm
• Nettogewicht: 0,264 kg
• Brutogewicht: 1,33 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,066 kg
• EAN: 87 12581 49881 8
• Aantal consumentenverpakkingen: 3

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: parallel lopend, symmetrisch
• Kabellengte: 1,2 m
• Connector: 3,5 mm
• Afwerking van de aansluiting: verguld
•

Specificaties
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