
 

 

Philips
HiFi-stereohoofdtelefoon

Voor over het oor
Zwart

SHP3000
Dynamische bas, comfortabele 

pasvorm
Lichtgewicht ontwerp met krachtige 40 mm neodymium-luidsprekers; automatisch 
verstelbare oorschelpen en zeer goed ademende geperforeerde kussens; de SHP3000 is 
duidelijk uw beste metgezel voor gebruik binnenshuis.

De perfecte luisterervaring
• Akoestisch afgestemde luidsprekers van 40 mm voor een uitgebalanceerd geluid
• Het over-het-oor-model biedt uitstekende geluidsisolatie

Comfortabel voor langdurig gebruik
• Automatisch aanpasbare oorschelpen voor uitstekende pasvorm
• Uiterst ademende, geperforeerde kussen verdelen de warmte

Comfort
• Kabel van 1,5 meter voor bewegingsvrijheid binnenshuis
• Enkelzijdige kabels voor minder knopen
• Adapter van 3,6 - 6,3 mm meegeleverd



 Akoestisch afgestemd

Akoestisch afgestemde luidsprekers van 40 mm voor 
een uitgebalanceerd geluid

Uitstekende geluidsisolatie

Het over-het-oor-model biedt uitstekende 
geluidsisolatie

Kabel van 1,5 meter voor vrijheid
Kabel van 1,5 meter voor bewegingsvrijheid 
binnenshuis

Automatisch aanpasbare oorschelpen

De automatisch aanpasbare oorschelpen van uw 
Philips-hoofdtelefoon zijn ontworpen voor een 
persoonlijke, ergonomische pasvorm en om te 
zorgen dat het geluid niet naar buiten gaat. De zelf 
instelbare hoofdtelefoon volgt de vorm van uw 
hoofd zonder druk uit te oefenen.
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Geluid
• Akoestisch systeem: Halfopen
• Frequentiebereik: 20 - 20 000 Hz
• Magneettype: Neodymium
• Gevoeligheid: 104 dB
• Diameter van luidspreker: 40 mm
• Maximaal ingangsvermogen: 100 mW
• Impedantie: 32 ohm

Connectiviteit
• Kabellengte: 3 m
• Afwerking van aansluiting: verchroomd
• Kabelaansluiting: aan één kant

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 69 23410 71646 7
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,5 x 22,5 x 8,5 cm
• Brutogewicht: 0,321 kg
• Nettogewicht: 0,194 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,127 kg
• Type schap: Beide

Omdoos
• GTIN: 1 69 23410 71646 4
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Brutogewicht: 1,26 kg
• Omdoos (L x B x H): 27 x 20,8 x 25 cm
• Nettogewicht: 0,582 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,678 kg

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

16,5 x 18,8 x 7,9 cm
• Gewicht: 0,188 kg
•
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