
 

 

Philips
Stereohoofdtelefoon

Mid-range-helderheid

SHP2700
Krachtig geluid

Voor uw muziekspeler, PC, MP3 of CD
Deze hoofdtelefoon van normale grootte met robuuste luidsprekerdrivers biedt krachtig 
geluid.

De perfecte luisterervaring
• Luister wat er gebeurt en luister naar uw hoofdtelefoon in DJ-stijl
• Het hele oor wordt bedekt voor een optimale geluidskwaliteit

U vergeet dat u hem draagt!
• Ultiem draagcomfort voor vele uren luisterplezier
• Gemakkelijk op maat af te stellen hoofdband voor optimaal draagcomfort

Altijd klaar om te vertrekken
• Dit 3 meter lange snoer is uitermate geschikt voor gebruik met headsets



 Snoer van 3 m
Dankzij deze handige snoerlengte kunt u zich vrijer 
bewegen als u uw hoofdtelefoon draagt.

Hoofdtelefoon in DJ-stijl
U kunt de oorschelp aan twee kanten dragen, zodat 
u met één oor kunt luisteren

Normale grootte
De grote oorschelpen bedekken niet alleen uw hele 
oor voor een betere geluidskwaliteit, maar 
beschikken ook over voldoende ruimte voor een 
grotere driver die betere prestaties levert.

Ultiem draagcomfort
De zachte, fluwelen oorkussens en ergonomisch 
gevormde oorschelpen zorgen voor langdurig 
luisterplezier.

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.
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Geluid
• Akoestisch systeem: open
• Magneettype: Neodymium
• Frequentiebereik: 18 - 28.000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 1500 mW
• Gevoeligheid: 104 dB
• Diameter van luidspreker: 40 mm

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: aan één kant
• Kabellengte: 3 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): 

20,5 x 28,5 x 11,4 cm
• Brutogewicht: 0,526 kg

• Nettogewicht: 0,265 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,261 kg
• EAN: 87 10895 95741 0
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton

Omdoos
• Brutogewicht: 16,6 kg
• Omdoos (L x B x H): 73,8 x 45 x 58,3 cm
• Nettogewicht: 6,36 kg
• Gewicht van de verpakking: 10,24 kg
• EAN: 87 10895 95743 4
• Aantal consumentenverpakkingen: 24

Binnendoos
• Brutogewicht: 3,72 kg
• Binnendoos (L x B x H): 43 x 35,8 x 27,6 cm
• Nettogewicht: 3,16 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,56 kg
• EAN: 87 10895 95742 7
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
•
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