
 

 

Philips
Hoofdtelefoon met 
ruisonderdrukking

SHN7500
Actieve ruisonderdrukking

80% minder achtergrondgeluid
Het intelligente ontwerp en de geavanceerde elektronica verminderen ongewenst geluid 
met 80% voor ultiem luisterplezier

Optimaal luisterplezier in rumoerige omgevingen
• Geavanceerde elektronica weert ongewenste achtergrondgeluiden
• Gebogen akoestisch kanaal voor een gericht, nauwkeurig geluid
• Nauwkeurig afgestemde luidsprekers voor een gedetailleerd en dynamisch geluid

Ontworpen voor u en uw levensstijl
• 3 verwisselbare rubberen oordopjes, dus geschikt voor alle oren

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
• Het opbergetui beschermt uw hoofdtelefoon na gebruik
• Een snoer van 1,2 m dat ideaal is voor gebruik buitenshuis
• Eenvoudig afneembare kabel voor optimale bewegingsvrijheid in het vliegtuig



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

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!

Opbergetui
Dit opbergetui is handigste manier om uw 
hoofdtelefoon na gebruik op te bergen. Bovendien 
voorkomt u zo dat de snoeren door de war raken.

Snoer van 1,2 m
De ideale lengte van dit snoer geeft u de vrijheid uw 
audioapparaat overal neer te zetten.
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Accessoires
• Adapter: 3,5 - 6,3, 2 x 3,5 mm
• Batterij: 1,5 V R03/AAA
• Beschermend etui: beschermend opbergetui 

inbegrepen
• Kabels: afneembare kabel

Connectiviteit
• Kabellengte: 1,2 m + 1,8 m
• Connector: 3,5 mm
• Afwerking van de aansluiting: verguld
• Type kabel: koper

Geluid
• Magneettype: Neodymium
• Frequentiebereik: 40 - 20.000 Hz
• Maximaal ingangsvermogen: 15 mW
• Gevoeligheid: 104 dB
• Diameter van de luidspreker: 9 mm

Binnendoos
• Brutogewicht: 2,59 kg
• Binnendoos (L x B x H): 28,5 x 23 x 24 cm

• Nettogewicht: 0,114 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,476 kg
• EAN: 87 12581 31529 0
• Aantal consumentenverpakkingen: 3

Omdoos
• Brutogewicht: 11,544 kg
• Omdoos (L x B x H): 60 x 48 x 26 cm
• Nettogewicht: 0,912 kg
• Gewicht van de verpakking: 10,632 kg
• EAN: 87 12581 31527 6
• Aantal consumentenverpakkingen: 24

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

13,7 x 23 x 7,4 cm
• Brutogewicht: 0,37 kg
• Nettogewicht: 0,038 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,332 kg
• EAN: 87 12581 31524 5
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
•

Specificaties
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