
 

 

Philips
Hoofdtelefoon met 
hoofdband en 
ruisonderdrukking

Ruisisolerende oorkussens

SHN9500
85% minder extern geluid

Actieve ruisonderdrukking
Onderdruk irritante achtergrondgeluiden en geniet in alle rust van uw favoriete muziek. 
Dankzij deze hoogwaardige hoofdtelefoon worden achtergrondgeluiden tot wel 85% 
verminderd. Ideaal voor in vliegtuigen en treinen

Optimaal luisterplezier in rumoerige omgevingen
• Geavanceerde elektronica weert ongewenst geluid tot wel 85%
• Mute-knop: u kunt gesprekken voeren zonder de hoofdtelefoon te verwijderen
• Zachte oorkussens bieden een perfect geluid
• Zeer hoge geluidskwaliteit uit neodymium-drivers

Passend voor iedereen
• Superzachte oorkussens voor langdurig comfort
• Gemakkelijk op maat af te stellen hoofdband voor optimaal draagcomfort
• Enkelzijdig afneembare kabel voor extra gebruiksgemak

Altijd klaar om te vertrekken
• Het opbergetui beschermt uw hoofdtelefoon na gebruik
• 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.

Mute-knop voor gesprekken
Met de mute-knop kunt u de 
ruisonderdrukkingsfunctie en het 'audio in'-signaal 
onderbreken om een kort gesprek te kunnen voeren 
zonder de hoofdtelefoon te hoeven verwijderen.

Zachte oorkussens
De oorkussens zijn erg zacht en de luidsprekers 
omsluiten de oren voor een perfecte afsluiting en 
een geweldig geluid. Omdat er weinig druk op de 
oren staat, biedt de hoofdtelefoon u een langdurig 
draagcomfort.

Zeer hoge geluidskwaliteit
U verwacht en verdient het beste op het gebied van 
geluidsprestaties - de luidsprekerdrivers die in deze 
hoofdtelefoon worden gebruikt, maken gebruik van 
de allerbeste neodymium-magneten om aan uw 
verwachtingen te voldoen en om keer op keer 
onvergetelijke prestaties te leveren.

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.

Gemakkelijk af te stellen hoofdband
Het oorkussen is gemakkelijk op maat af te stellen en 
sluit daarom goed aan op het oor. Hierdoor is de 
geluidskwaliteit optimaal.

Enkelzijdig afneembare kabel
De afneembare kabel is eenvoudig op te bergen en 
te gebruiken. U kunt de kabel eenvoudig loskoppelen 
en u vrij bewegen.

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.

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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Geluid
• Akoestisch systeem: gesloten
• Diafragma: Mylar-dome
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: koper
• Frequentiebereik: 20 - 22 000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 500 mW
• Ruisonderdrukkingseffect: ~20 dB bij 200 Hz
• Gevoeligheid: 102 dB
• Diameter van de luidspreker: 40 mm
• Type: Neodymium

Connectiviteit
• Kabellengte: 1,2 m + 1,8 m
• Connector: 3,5 - 6,3 mm
• Afwerking van de kabel: raakt niet in de war
• Afwerking van de aansluiting: verguld
• Type kabel: LC-OFC

Accessoires
• Adapter: 3,5 - 6,3, 2 x 3,5 mm
• Batterij: 1,5 V R03/AAA
• Kabels: afneembare kabel, afneembaar voor 

comfortabel slapen
• Beschermtasje: beschermend opbergetui 

inbegrepen

Binnendoos
• Brutogewicht: 2,528 kg
• Binnendoos (L x B x H): 26 x 26 x 26 cm
• Nettogewicht: 0,382 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,146 kg
• EAN: 87 10895 95224 8
• Aantal consumentenverpakkingen: 2

Omdoos
• Brutogewicht: 16,472 kg
• Omdoos (L x B x H): 78 x 54 x 28 cm
• Nettogewicht: 2,292 kg
• Gewicht van de verpakking: 14,18 kg
• EAN: 87 10895 95223 1
• Aantal consumentenverpakkingen: 12

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

23,4 x 22,9 x 11,2 cm
• Brutogewicht: 1,086 kg
• Nettogewicht: 0,191 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,895 kg
• EAN: 87 10895 95221 7
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
•

Specificaties
Hoofdtelefoon met hoofdband en ruisonderdrukking
Ruisisolerende oorkussens
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