
 

 

Philips
Stereohoofdtelefoon

Voor binnen en buiten

SHP5401
Voor thuis en onderweg

De stereohoofdtelefoon biedt een krachtig geluid en is door zijn gewicht gemakkelijk mee 
te nemen zodat u zowel binnens- als buitenshuis kunt genieten van een geweldig geluid 
en optimaal comfort.

Passend voor iedereen
• Lichtgewicht ontwerp verbetert het comfort bij langdurig gebruik.

Altijd klaar om te vertrekken
• De enkele kabel raakt minder in de war en geeft een beter comfort

De perfecte luisterervaring
• Het hele oor wordt bedekt voor een optimale geluidskwaliteit
• De luidspreker van 40 mm geeft geluid zonder vervorming

U vergeet dat u hem draagt!
• Oorkussens geven meer draagcomfort en grotere basrespons
• Ultrazachte hoofdbandkussens voor ultiem draagcomfort



 Comfortabele oorkussens
De speciale vorm en luxe materialen die voor de 
oorkussens van deze Philips-hoofdtelefoons worden 
gebruikt, zorgen voor een perfecte pasvorm en een 
optimaal comfort. Ze voorkomen dat er geluid 
verloren gaat en verbeteren tevens de basprestaties. 
De oorkussens zijn zo gevormd, dat ze perfect om 
uw oor passen.

Licht ontwerp
De duurzame, lichtgewicht kwaliteitsmaterialen van 
deze Philips hoofdtelefoons zorgen voor meer 
comfort zodat u ze langer kunt dragen.

Enkele kabel
Voor uw gemak is de kabel maar aan één zijde 
aangesloten, waardoor het risico op verwarring 
vermindert en u de kabel eenvoudiger kunt 
opwinden.

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.

voor ultiem draagcomfort
De ultrazachte hoofdbandkussens zijn bekleed met 
dezelfde stof als de oorkussens en passen goed op 
het hoofd zonder extra druk uit te oefenen.

Luidspreker van 40 mm
De luidspreker van 40 mm is gemaakt van 
samengesteld mylar. Dit is een zeer gevoelig en 
krachtig bestanddeel dat geluid zonder hoorbare 
vervorming weergeeft.
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Geluid
• Akoestisch systeem: open
• Magneettype: Neodymium
• Frequentiebereik: 15 - 28.000 Hz
• Impedantie: 32 ohm

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: aan één kant
• Aansluiting: 3,5 & 6,3 mm
• Afwerking van aansluiting: verchroomd
• Type kabel: Zuurstofvrij koper

Accessoires
• Adapter: 3,5 - 6,3 mm

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

20,6 x 26 x 11,5 cm
• Nettogewicht: 0,179 kg
• Brutogewicht: 0,444 kg

• Gewicht van de verpakking: 0,265 kg
• EAN: 87 12581 43923 1
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 74,1 x 45 x 57,7 cm
• Nettogewicht: 4,296 kg
• Brutogewicht: 14,473 kg
• Gewicht van de verpakking: 10,177 kg
• EAN: 87 12581 43924 8
• Aantal consumentenverpakkingen: 24

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 43 x 35,8 x 27,6 cm
• Nettogewicht: 1,074 kg
• Brutogewicht: 3,227 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,153 kg
• EAN: 87 12581 43925 5
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
•
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