
 

 

Philips
TV-hoofdtelefoon met 
snoer voor binnen

Voor op het oor
Zilver

SHP1800
Ultralicht + TV-kabel van 6 m

Hoofdtelefoon voor TV
Een lichtgewicht hoofdtelefoon die zeer lang meegaat. Dankzij het verlengsnoer van 6 
meter hebt u nog meer bewegingsvrijheid en kunt u zelf bepalen waar u gaat zitten. 
Bovendien zorgen de Bass Beat-openingen voor een rijk en diep geluid.

De perfecte luisterervaring
• Door Bass Beat-openingen wordt luchtcirculatie mogelijk voor een beter geluid.

U vergeet dat u hem draagt!
• De lichte hoofdband verbetert het comfort en de duurzaamheid
• Beter comfort voor langdurig gebruik

Altijd klaar
• Hoofdtelefoon die speciaal is ontworpen voor uw TV en HiFi-apparatuur
• Een ideale lengte voor TV-kijken op afstand
• De volumeregeling in het snoer zorgt voor meer gebruiksgemak



 Bass Beat-openingen
Door Bass Beat-openingen wordt luchtcirculatie 
mogelijk, zodat u een nog beter geluid hebt met rijke, 
diepe bastonen.

Lichte hoofdband
Het lichte materiaal dat voor de hoofdband wordt 
gebruikt

Comfortabel om te dragen
Deze hoofdtelefoon is ontworpen rond de vorm van 
uw oor, zodat u met meer plezier en comfort 
langere tijd kunt luisteren.

TV-hoofdtelefoon
Deze hoofdtelefoon, die is ontworpen om TV-kijken 
nog persoonlijker te maken, heeft zijn eigen 
volumeregeling zodat u verder van de TV kunt zitten. 
Hij is ook uitermate geschikt om naar HiFi-
apparatuur te luisteren.

Snoer van 6 m
Extra lang snoer van 6 m voor het aansluiten van uw 
hoofdtelefoon op uw TV of andere audio-
apparatuur.

Volumeregeling in het snoer
Stel het volume in op het gewenste niveau zonder 
naar de audiobron te hoeven lopen.
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Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

17,7 x 22,1 x 5,8 cm
• Nettogewicht: 0,11 kg
• Brutogewicht: 0,205 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,095 kg
• EAN: 87 10895 95701 4
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Type schap: Beide

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 72,2 x 39,2 x 49,5 cm
• Nettogewicht: 5,28 kg
• Brutogewicht: 12,113 kg
• Gewicht van de verpakking: 6,833 kg
• EAN: 87 10895 95703 8
• Aantal consumentenverpakkingen: 48

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 35 x 18,5 x 23 cm
• Nettogewicht: 0,66 kg
• Brutogewicht: 1,371 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,711 kg
• EAN: 87 10895 95702 1
• Aantal consumentenverpakkingen: 6

Geluid
• Diafragma: Mylar-dome
• Akoestisch systeem: open
• Magneettype: Neodymium
• Frequentiebereik: 14 - 22.000 Hz
• Spreekspoel: koper
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 100 mW
• Gevoeligheid: 100 dB
• Diameter van luidspreker: 30 mm
• Type: Dynamisch

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: parallel lopend, symmetrisch
• Kabellengte: 6 m
• Aansluiting: 3,5 mm
• Afwerking van aansluiting: verchroomd
• Type kabel: koper

Comfort
• Volumeregeling

Accessoires
• Adapter: 3,5 - 6,3 mm
•
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