
 

 

Philips
HiFi-hoofdtelefoon

Audio met hoge resolutie
Voor over het oor

SHP8000

H
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De
lui
oge resolutie audio 
n perfecte pasvorm
 luxe FloatingCushions produceren geluid van hoge kwaliteit en zorgen voor de beste 

sterervaring op deze Philips SHP8000-hoofdtelefoon

De perfecte luisterervaring
• Audio met een hoge resolutie reproduceert muziek in haar puurste vorm
• Akoestisch afgestemde luidsprekers van 40 mm voor een uitgebalanceerd geluid
• Het over-het-oor-model biedt uitstekende geluidsisolatie

Comfortabel voor langdurig gebruik
• Luxe FloatingCushions van memory foam voor een perfecte pasvorm
• De 3D-binnenhoofdband past zich automatisch aan de vorm van uw hoofd aan
• Sterke en duurzame hoofdband van staal

Comfort
• Verlengsnoer van 1,6 m + snoer van 1,4 m voor elke gelegenheid
• Enkelzijdige kabels voor minder knopen
• Adapter van 3,5 - 6,3 mm meegeleverd



 Snoer van 1,6 m + 1,4 m

Verlengsnoer van 1,6 m + snoer van 1,4 m 
voor elke gelegenheid

Adapter van 3,5 - 6,3 mm
Adapter van 3,5 - 6,3 mm meegeleverd

3D-binnenhoofdband

De 3D-binnenhoofdband past zich automatisch 
aan de vorm van uw hoofd aan

Akoestisch afgestemd

Akoestisch afgestemde luidsprekers van 40 
mm voor een uitgebalanceerd geluid

Luxe FloatingCushions

Luxe FloatingCushions van memory foam voor 
een perfecte pasvorm

Uitstekende geluidsisolatie

Het over-het-oor-model biedt uitstekende 
geluidsisolatie

Minder knopen
Enkelzijdige kabels voor minder knopen

Hoofdband van staal

Sterke en duurzame hoofdband van staal

Audio met hoge resolutie

Audio met hoge resolutie biedt de beste 
audioprestaties door originele 
studiomasteropnamen getrouwer te 
reproduceren dan CD-formaten van 16 bits/
44,1 kHz. Deze compromisloze kwaliteit 
maakt audio met hoge resolutie de beste optie 
voor de muziekliefhebber. Deze 
hoofdtelefoons voldoen aan de strenge 
normen die worden gesteld voor het 
kwaliteitsstempel Hi-Res Audio.

iF Design Awards 2012
De iF Design Award werd 
voor het eerst uitgereikt in 
1953 en is vandaag de dag 
de meest felbegeerde prijs 
voor productontwerp.

Leun lekker achterover en geniet van alles 
wat deze hoofdtelefoons te bieden 
hebben. De FloatingCushion-constructie 
biedt een uniek goede pasvorm over de 
oorschelpen, voor urenlang luisterplezier 
met onmiskenbaar comfort. Dankzij 
superieure materialen is het gewicht van 
de hoofdtelefoon opmerkelijk laag en is de 
hoofdtelefoon robuust en duurzaam.
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Geluid
• Akoestisch systeem: Halfopen
• Magneettype: Neodymium
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 100 mW
• Diameter van luidspreker: 40 mm
• Gevoeligheid: 104 dB
• Frequentiebereik: 7 - 40.000 Hz

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: aan één kant
• Afwerking van aansluiting: verguld
• Kabellengte: 1,4 m + 1,6 m

Accessoires
• Adapter: verguld, 3,5 - 6,3 mm
• Inclusief: Verlengsnoer van 1,6 m

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

10,9 x 21,5 x 19,6 cm

• EAN: 69 23410 71022 9
• Brutogewicht: 0,5375 kg
• Nettogewicht: 0,2996 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 0,2379 kg
• Type schap: Beide

Omdoos
• Brutogewicht: 1,935 kg
• GTIN: 1 69 23410 71022 6
• Omdoos (L x B x H): 34,5 x 24,5 x 23 cm
• Nettogewicht: 0,8988 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 1,0362 kg

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

19,6 x 21,5 x 10,9 cm
• Gewicht: 0,268 kg
•
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