
 

 

Philips
TV-hoofdtelefoon met 
snoer voor binnen

SHP5500
Dynamisch TV-geluid

Voor TV
Lichte en comfortabele stereohoofdtelefoon die akoestisch is afgestemd op het geluid van de 
TV. Geniet van uw favoriete TV-programma's zonder anderen te storen. Een snoer van 6 
meter zorgt dat u ook op afstand comfortabel TV kunt kijken. Inclusief volumeregeling.

Ontworpen voor u en uw levensstijl
• Oorkussens geven meer draagcomfort en grotere basrespons
• Lichtgewicht ontwerp verbetert het comfort bij langdurig gebruik.

Altijd klaar
• Een ideale lengte voor tv-kijken op afstand
• De volumeregeling in het snoer zorgt voor meer gebruiksgemak
• De enkele kabel raakt minder in de war en geeft een beter comfort
• Uniek aansluitmechanisme voor afneembare kabel

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 ze draagt!
• Beter comfort voor langdurig gebruik
• Ultrazachte hoofdbandkussens voor ultiem draagcomfort



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

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.

Volumeregeling in het snoer
Stel het volume in op het gewenste niveau zonder 
naar de audiobron te hoeven lopen.

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.

Uniek aansluitmechanisme
Met aandacht voor de kleinste details hebben de 
geluidstechnici het ontwerp voorzien van een 
aansluitmechanisme dat voorkomt dat de 
afneembare kabel per ongeluk losraakt.
SHP5500/00

Kenmerken
Publicatiedatum  
2014-03-05

Versie: 3.3.11

12 NC: 8670 000 28701
EAN: 87 12581 32707 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.philips.com
Geluid
• Akoestisch systeem: open
• Magneettype: Neodymium
• Frequentiebereik: 15 - 28.000 Hz
• Impedantie: 32 ohm

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

Gemak
• Volumeregeling

Accessoires
• Adapter: 3,5 - 6,3 mm

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

20,8 x 29 x 11,4 cm
• Nettogewicht: 0,228 kg
• Brutogewicht: 0,466 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,238 kg

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 73 x 44,5 x 58,8 cm
• Nettogewicht: 5,472 kg
• Brutogewicht: 14,841 kg
• Gewicht van de verpakking: 9,369 kg

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 42,5 x 35 x 28,2 cm
• Nettogewicht: 1,368 kg
• Brutogewicht: 3,319 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,951 kg
•
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