
 

 

Philips
Audiohoofdtelefoons met 
snoer

40 mm drivers/open achterkant

Voor over het oor

SHP2000
Uitzonderlijk comfort en volledig aanpasbaar
Voor uw muziekspeler, PC of TV
Lichtgewicht hoofdtelefoon van normale grootte met volledig aanpasbare hoofdband en 
oorschelpen, voor een bijzonder goede pasvorm en comfortabel luisteren

U vergeet dat u hem draagt!
• Volledig aanpasbare hoofdband en oorschelpen voor een bijzonder goede pasvorm
• Zachte oorkussens voor langdurig, comfortabel luisterplezier

De perfecte luisterervaring
• De oorschelpen bedekken uw hele oor en blokkeren zo extern geluid

Altijd klaar
• Dankzij het snoer van 2 m kunt u de speler in uw tas stoppen



 Snoer van 2 m
De ideale snoerlengte geeft u meer 
bewegingsvrijheid. Hierdoor kunt u zelf bepalen 
waar u uw audio-apparaat mee naartoe neemt.

Uitmuntende pasvorm
Volledig aanpasbare hoofdband en oorschelpen voor 
een bijzonder goede pasvorm

Oorschelpen van standaardformaat
De oorschelpen bedekken uw hele oor en blokkeren 
zo extern geluid

Zachte oorkussens
Zachte oorkussens voor langdurig, comfortabel 
luisterplezier
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Geluid
• Akoestisch systeem: Openen
• Frequentiebereik: 10 - 23.000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 96 dB
• Diameter van luidspreker: 40 mm
• Magneettype: Ferriet

Connectiviteit
• Kabellengte: 2 m
• Afwerking van aansluiting: Verchroomd
• Type kabel: OFC

Accessoires
• Adapter: 3,5 - 6,3 mm

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

19,5 x 24,5 x 10,7 cm

• Brutogewicht: 0,341 kg
• Nettogewicht: 0,23 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,111 kg
• EAN: 69 23410 70684 0
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Type schap: Beide

Omdoos
• Brutogewicht: 1,39 kg
• Omdoos (L x B x H): 34,5 x 21,5 x 24,7 cm
• Nettogewicht: 0,69 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,7 kg
• EAN: 87 12581 58206 7
• Aantal consumentenverpakkingen: 3

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

17,5 x 19 x 9,5 cm
• Gewicht: 0,23 kg
•

Specificaties
Audiohoofdtelefoons met snoer
40 mm drivers/open achterkant Voor over het oor
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