
 

 

Philips
Hoofdtelefoon

40 mm drivers/gesloten 

achterkant

Voor over het oor

SHL9560
Kristalhelder geluid

Zelfinstellende hoofdband aan binnenzijde
Laat u verrassen door de zuivere hoge tonen, diepe bassen en de geweldige geluidsisolatie 
van deze hoofdtelefoon. De onbreekbare polymeerhoofdband is zeer flexibel en verzekert 
dankzij de zelfinstellende, zachte binnenhoofdband een comfortabele pasvorm.

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

Passend voor iedereen
• Oorkussens geven meer draagcomfort en grotere basrespons

Altijd klaar om te vertrekken
• Een snoer van 1,2 m dat ideaal is voor gebruik buitenshuis
• Het opbergetui beschermt uw hoofdtelefoon na gebruik

Ontworpen voor u
• Flexibele, stevige hoofdband
• De zelfinstellende binnenhoofdband zorgt voor een comfortabele pasvorm



 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.

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

Opbergetui inbegrepen
Berg uw hoofdtelefoon op in dit handige, zachte 
opbergetui. Zo voorkomt u bovendien dat de kabels 
in de war raken.

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.

Flexibele, stevige hoofdband
Hoofdtelefoons voor buitenshuis moeten tegen een 
stootje kunnen. Hard materiaal is echter niet erg 
comfortabel. Deze polymeerhoofdband is stevig en 
toch ook flexibel genoeg om comfortabel aan te 
voelen. U kunt de hoofdband zelfs draaien zonder 
dat deze breekt of vervormt.

Zelfinstellende binnenhoofdband
De binnenhoofdband van deze Philips-hoofdtelefoon 
heeft een perfecte pasvorm. Het mechanisme past 
zich automatisch aan en geeft u optimaal comfort.
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Geluid
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: CCAW
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 15 - 24.000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 104 dB
• Diameter van luidspreker: 40 mm
• Type: Dynamisch

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: enkele kabel
• Kabellengte: 1,2 m
• Aansluiting: 3,5 mm
• Afwerking van aansluiting: verguld
• Type kabel: OFC

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

19,5 x 21,5 x 8,5 cm
• Brutogewicht: 0,295 kg
• Nettogewicht: 0,15 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,145 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• EAN: 87 12581 49863 4
• Type schap: Beide

Omdoos
• Brutogewicht: 1,16 kg
• Omdoos (L x B x H): 28,5 x 21,5 x 24,5 cm
• Nettogewicht: 0,45 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,71 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• EAN: 87 12581 53445 5

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

17 x 19,5 x 7,5 cm
• Gewicht: 0,14 kg
•

Specificaties
Hoofdtelefoon
40 mm drivers/gesloten achterkant Voor over het oor
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