
 

 

Philips
Hoofdtelefoon met 
ruisonderdrukking

Oortelefoon
Zwart

SHN4600
85% minder extern geluid

Actieve ruisonderdrukking
Geluid tegen geluid. Deze oortelefoon met ruisonderdrukking vermindert hinderende 
externe geluiden tot 85%. De caps zijn verkrijgbaar in 3 verschillende maten voor een 
perfecte afsluiting en een comfortabele pasvorm. Ideaal voor in het vliegtuig of in de trein.

Optimaal luisterplezier in rumoerige omgevingen
• Geavanceerde elektronica weert ongewenst geluid tot wel 85%
• Biedt een perfecte afsluiting voor een perfect geluid

Ontworpen voor u en uw levensstijl
• Superzachte oorkussens voor langdurig comfort
• 3 verwisselbare rubberen caps dus geschikt voor alle oren
• Slanke lichte bedieningselementen voor in- en uitschakelen en volumeregeling
• Hang de hoofdtelefoon eenvoudig om uw nek
• Activeer de spraakmodus om het omgevingsgeluid te horen

Altijd klaar om te vertrekken
• Adapter voor verbinding met het entertainment-systeem in het vliegtuig
• De 3,5 - 6,35 mm-adapter is geschikt voor alle audioapparaten
• Batterij inbegrepen, dus het product is direct klaar voor gebruik



 Ruisonderdrukking tot wel 85%
De intelligente ruisonderdrukkingstechnologie 
vergroot het luisterplezier bij lagere volumes in een 
rumoerige omgeving. De technologie is vooral 
geschikt om lage frequenties, zoals het geluid van een 
straaljager, te verwijderen, zodat u in het vliegtuig, de 
trein of op andere plaatsen van zachte muziek kunt 
genieten zonder storende achtergrondgeluiden. Er 
wordt in feite een gelijke, tegengestelde geluidsgolf 
gemaakt die effectief ongewenst geluid neutraliseert.

Voor een perfecte afsluiting
Een perfecte afsluiting tussen uw oor en de 
hoofdtelefoon vermindert ongewenste 
achtergrondruis aanmerkelijk. Dankzij de superieure 
geluidsisolatie weert deze hoofdtelefoon niet alleen 
irritante achtergrondruis, maar levert deze ook nog 
eens een uitstekende geluidskwaliteit bij lage 
volumes.

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.

Past in alle oren

U kunt kiezen uit 3 verwisselbare caps, van klein tot 
groot, dus er is altijd wel een paar waarmee deze 
Philips-oortelefoons perfect in uw oren passen.

Slanke lichtgewicht 
bedieningselementen
Op de kabel van de hoofdtelefoon zit een compacte 
bedieningsdoos, waarmee u eenvoudig het volume 
kunt instellen en de ruisonderdrukkingsfunctie kunt 
in- en uitschakelen. Een heldere voedingsindicator 
helpt u herinneren het product uit te schakelen 
wanneer u het niet gebruikt om zo de levensduur van 
de batterij te verlengen.

Halskoordstijl
Voor de meest praktische draagstijl om uw nek, 
hoeft u alleen de kabel over uw hoofd te doen en de 
bedieningsdoos om uw nek te hangen. De 
geïntegreerde kabelschuif biedt extra ondersteuning.

Spraakmodus
U hoeft uw hoofdtelefoon niet af te zetten om 
omroepberichten te beluisteren, met een 
stewardess te praten of omgevingsgeluiden te horen. 
Activeer de spraakmodus via de bedieningsdoos om 
het omgevingsgeluid via de microfoon van de 
hoofdtelefoon weer te geven.

Vliegtuigadapter inbegrepen
Nu kunt u met uw eigen hoofdtelefoon naar de 
entertainment aan boord van een vliegtuig luisteren. 
De adapter converteert namelijk de standaard 
dubbele mono-aansluitingen naar een stereo-
hoofdtelefoonaansluiting.

Met adapter voor audioaansluiting
Met deze adapter kunt u uw hoofdtelefoon 
gebruiken in aansluitingen van 3,5 of 6,35 mm. 
Hierdoor hebt u de keuze uit een grotere selectie 
aan audioapparaten.

Batterij inbegrepen
De batterijen worden meegeleverd, dus het product 
is direct klaar voor gebruik!
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Specificaties
Geluid
• Akoestisch systeem: Openen
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 18 - 22.000 Hz
• Impedantie: Aan: 245 ohm; uit: 116 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Maximaal ingangsvermogen: 20 mW
• Ruisonderdrukkingseffect: 12 dB bij 200 Hz; 90 - 

2000 Hz
• Gevoeligheid: 102 dB
• Diameter van luidspreker: 8,6 mm
• Type: Dynamisch
• Spreekspoel: Koper

Connectiviteit
• Kabellengte: 1,5 m
• Aansluiting: 3,5 mm stereo
• Afwerking van aansluiting: Verguld
• Type kabel: OFC

Accessoires
• Adapter: Ja, 3,5 - 6,3 mm
• Vliegtuigstekker: Ja, 2 x 3,5 mm
• Batterij: Ja, 1,5 V LR03/AAA-batterij

Omdoos
• EAN: 87 12581 55598 6
• Omdoos (L x B x H): 29,4 x 24,4 x 25,5 cm
• Aantal consumentenverpakkingen: 12
• Brutogewicht: 1,846 kg
• Nettogewicht: 0,55992 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,28608 kg

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

9,6 x 19,6 x 4,2 cm
• Brutogewicht: 0,10966 kg
• Nettogewicht: 0,04666 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,063 kg
• EAN: 69 23410 70436 5
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

Binnendoos
• EAN: 87 12581 55599 3
• Binnendoos (L x B x H): 26,7 x 10,6 x 21,1 cm
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Brutogewicht: 0,842 kg
• Nettogewicht: 0,27996 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,56204 kg
•
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