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Extra bas

Zachte oorkussens voor langdurig luisterplezier
Deze hoofdband met uiterst gevoelige microfoon produceert uitgebalanceerd geluid en 
extra bas. U kunt de oorschelpen personaliseren met de meegeleverde patronen of uw 
eigen design. Mute- en volumeregeling zijn in het snoer verwerkt .

Langer draagcomfort
• Instelbare, gewatteerde hoofdband voor een perfecte, comfortabele pasvorm
• Zachte kussens voor langer draagcomfort

Uw headset aanpassen, uw eigen patroon instellen
• Inclusief 3 patronen of de mogelijkheid om uw eigen ontwerp te gebruiken

Helder stemgeluid
• Zeer gevoelige minimicrofoon

Altijd de controle
• Mute- en volumeregeling in het snoer voor snelle aanpassing

Extra bas
• Drivers van 40 mm zorgen voor extra bas



 3 oorschelppatronen meegeleverd
U kunt uw oorschelpen aanpassen met een van de 3 
meegeleverde oorschelppatronen of u kunt uw eigen 
patroon ontwerpen

Zeer gevoelige minimicrofoon
Hoewel de afstand tot uw mond groter is, vangt de 
zeer gevoelige minimicrofoon uw stem toch op, 
zodat anderen u duidelijk kunnen horen

Mute- en volumeregeling

Snelle aanpassingen met handige mute- en 
volumeregelaars in het snoer

Drivers van 40 mm voor extra bas
Akoestisch afgestemde neodymium-drivers van 40 
mm zorgen voor een gebalanceerde geluidskwaliteit 
en diepe bas

Zachte kussens

De extra zachte kussens van deze Philips-
hoofdtelefoon bieden nog meer draagcomfort 
zonder warmte. De instelbare, gewatteerde 
hoofdband zorgt voor een comfortabele pasvorm 
zonder dat u druk voelt.
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Accessoires
• Optionele accessoires: 2-naar-1-pinconverter

Connectiviteit
• Kabellengte: 2 m
• Aansluiting: 2 x 3,5 mm
• Type kabel: Koper

Comfort
• Volumeregeling
• Mute-knop

Ontwerp
• Draagstijl: Hoofdband

Geluid
• Akoestisch systeem: Halfopen
• Magneettype: Neodymium
• Frequentiebereik: 10 - 22.000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 100 mW
• Gevoeligheid: 97 dB (1 kHz)
• Diameter van luidspreker: 40 mm

Geluid, DJ-hoofdtelefoon
• Type: Dynamisch

Binnendoos
• GTIN: 2 48 95229 11209 8
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Brutogewicht: 1,622 kg
• Binnendoos (L x B x H): 42 x 23,5 x 20,5 cm
• Nettogewicht: 0,7086 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,9134 kg

Omdoos
• GTIN: 1 48 95229 11209 1
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• Brutogewicht: 7,658 kg
• Omdoos (L x B x H): 49 x 43,7 x 45 cm
• Nettogewicht: 2,8344 kg
• Gewicht van de verpakking: 4,8236 kg

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 48 95229 11209 4
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,5 x 22,5 x 7,5 cm
• Brutogewicht: 0,2363 kg
• Nettogewicht: 0,1181 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,1182 kg

UPC
• UPC: 6 09585 16641 7
•

Specificaties
PC-headset
Voor op het oor Wit

http://www.philips.com

