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Precies geluid, zelfinstellende pasvorm

Met luxe FloatingCushions
Plat, opvouwbaar en licht aluminium ontwerp voor ultiem muziekplezier onderweg. De 
oorschelpen met 40 mm luidsprekers van studiokwaliteit en luxe FloatingCushions 
kunnen in alle richtingen worden gedraaid voor optimaal draagcomfort en geluid.

Ontworpen voor u en uw levensstijl
• Een natuurlijke, aangename pasvorm dankzij het luxe geheugenschuim van de FloatingCushions
• De buitenkant van de oorschelpen is gemaakt van lichtgewicht, duurzaam aluminium
• Superzachte oorkussens met ruisisolatie

Voor fantastisch muziekplezier
• Luidsprekers van 40 mm leveren geluid van topklasse
• Hoogwaardige luidspreker met nauwkeurig geluid

Ontworpen voor u
• Geïntegreerde microfoon en oproepknop
• Personaliseer uw geluid en knop via de headset-app van Philips

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
• Gemakkelijk mee te nemen door het opvouwbare ontwerp



 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.

Luidsprekers van 40 mm
Deze hoofdtelefoon met dynamische 40 mm 
luidsprekerdrivers bieden een kristalheldere 
geluidservaring gekoppeld aan knallende 
bassen

Comfortabel, voor langdurig gebruik

Dankzij de luxe, superzachte oorkussens kunt 
u uw hoofdtelefoon zo lang u wilt gebruiken, 
zonder ongemak.

Luxe FloatingCushions

Anders dan bij een traditionele C-
scharnierconstructie maakt het compleet 

vernieuwde, luxe FloatingCushion-ontwerp 
van deze Philips-hoofdtelefoon een 
automatische afstelling van de oorkussens in 
alle richtingen mogelijk. Dit leidt tot een 
naadloos ontwerp met optimale stabiliteit, 
waarbij de druk gelijkmatig wordt verdeeld 
rond het hoofd en de oren van de gebruiker. 
Een sterk ontwerp dus, zowel qua comfort als 
qua pasvorm.

Duurzaam aluminium ontwerp

Aluminium is licht, sterk en heeft precies het 
juiste uiterlijk voor het coole ontwerp van de 
hoofdtelefoon.

Opvouwbaar ontwerp

De hoofdtelefoon kan worden opgevouwen, 
zodat u deze gemakkelijk kunt meenemen of 
eenvoudig kunt opbergen als u de 
hoofdtelefoon niet gebruikt

Nauwkeurig geluid
De hoogwaardige luidsprekers produceren 
een helder geluid, waardoor u bij elk nummer 

kunt genieten van de diepste bastonen en 
kristalheldere hoge tonen

Geïntegreerde microfoon

Dankzij de geïntegreerde microfoon en 
oproepknop kunt u deze Philips-headset niet 
alleen gebruiken om muziek te beluisteren, 
maar ook om te bellen met uw mobiele 
telefoon. Bij het handsfree bellen kunt u met 
uw headset eenvoudig gesprekken aannemen 
en beëindigen.

Uw eigen personalisering
Download de headset-app van Philips om het 
geluid van uw headset en de afstandsbediening 
te personaliseren: oproep aannemen/
beëindigen, muziek afspelen/pauzeren, 
volumeregeling +/- en tracks wijzigen.
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Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,5 x 20 x 5.5 cm
• Nettogewicht: 0,1545 kg
• Brutogewicht: 0,306 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,1515 kg
• EAN: 87 12581 63749 1
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 21,5 x 18,3 x 21,2 cm
• Nettogewicht: 0,4635 kg
• Brutogewicht: 1,148 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,6845 kg
• GTIN: 1 87 12581 63749 8
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
•
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