
 

 

Philips O'Neill
De SPECKED-oortelefoon

SHO9577GN
Ultieme specificaties
Geluidsisolerend en duurzaam
Ondanks de compacte afmetingen heeft deze hoofdtelefoon optimale specificaties. De 9 

mm drivers bieden een krachtig geluid en de drie verwisselbare oorkussentjes van 
verschillende grootte verzekeren een prima pasvorm en verbeterde ruisisolatie.

Krachtig geluid
• Krachtige 9 mm drivers bieden een diep, dynamisch basgeluid
• Microfoon-, volume- en nummerregeling voor iPhone/iPod/iPad

Verbeterde duurzaamheid
• Sterke knoopresistente kabel met versterkte connectoren

Uiterst comfortabel
• Geluidsisolerende oorkussens
• Oorkussens in 3 maten voor een optimale pasvorm



 Krachtig geluid

Deze hoofdtelefoon met krachtige 9 mm drivers 
biedt een evenwichtige geluidservaring gekoppeld 
aan een energiek basgeluid.

Slimme versterking

Dankzij de sterke, knoopresistente kabel en de 
versterkte connectoren doorstaat deze 
hoofdtelefoon al uw activiteiten.

Optimale pasvorm
Zachte oorkussens in 3 maten bieden de juiste 
pasvorm voor uw oren.

Comfortabel, voor langdurig gebruik

Dankzij de luxe superzachte oorkussens kunt u uw 
hoofdtelefoon zo lang u wilt gebruiken zonder 
ongemak.
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Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

1,22 x 2,35 x 2,55 cm
• Gewicht: 0,014 kg

Geluid
• Akoestisch systeem: Halfopen
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: CCAW
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 6 - 23.500 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 105 dB
• Diameter van de luidspreker: 8,6 mm
• Type: Dynamisch

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: Symmetrisch
• Kabellengte: 1,2 m
• Connector: 3,5 mm stereo
• Afwerking van de aansluiting: 24-karaats verguld
• Type kabel: OFC

Afmetingen van de verpakking
• Type schap: Dummy

• EAN: 69 23410 70968 1
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9 x 16,5 x 3 cm
• Brutogewicht: 0,069 kg
• Nettogewicht: 0,014 kg
• Verpakkingstype: Dummy
• Gewicht van de verpakking: 0,055 kg

Omdoos
• EAN: 87 12581 59991 1
• Brutogewicht: 2,334 kg
• Omdoos (L x B x H): 37,5 x 22,7 x 24,8 cm
• Nettogewicht: 0,336 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• Gewicht van de verpakking: 1,998 kg

Binnendoos
• EAN: 87 12581 59992 8
• Brutogewicht: 0,249 kg
• Binnendoos (L x B x H): 17,6 x 10,2 x 10,5 cm
• Nettogewicht: 0,042 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 0,207 kg
•
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