
 

 

Philips
HiFi-hoofdtelefoon

Krachtige bas

SHP8500
Dynamisch HiFi-geluid

Deze comfortabele en volledig aanpasbare hoofdtelefoon met neodynium-
luidsprekerdrivers biedt dynamisch geluid.

De perfecte luisterervaring
• De luidspreker van 40 mm geeft geluid zonder vervorming
• Het hele oor wordt bedekt voor een optimale geluidskwaliteit
• Hoogwaardige zuurstofvrije koperen kabel van lineair kristal

U vergeet dat u hem draagt!
• 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
• De enkele kabel raakt minder in de war en geeft een beter comfort
• De vergulde adapter levert een zeer betrouwbare verbinding



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

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.

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.

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.

Vergulde adapter
U bent verzekerd van een perfecte verbinding en 
geluid van een hoge kwaliteit, of uw audioapparaten 
nu een ingang van 3,5 of 6,35 mm hebben.

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.

LC-OFC-kabel
Het buitengewoon pure koper dat voor deze kabel 
wordt gebruikt, minimaliseert de 
transmissieverliezen en zorgt voor een fantastische 
signaalkwaliteit op de hoofdtelefoon, en voor 
optimaal geluid voor uw oren.
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Geluid
• Akoestisch systeem: open
• Magneettype: Neodymium
• Frequentiebereik: 10 - 28.000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 1500 mW
• Gevoeligheid: 106 dB
• Diameter van de luidspreker: 40 mm

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

Accessoires
• Adapter: verguld, 3,5 - 6,3 mm
• Inclusief: Kabelkoord met klittenband

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

23,5 x 30,1 x 11 cm
• Brutogewicht: 0,56 kg

• Nettogewicht: 0,29 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,27 kg
• EAN: 87 10895 95747 2
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton

Omdoos
• Brutogewicht: 9,8 kg
• Omdoos (L x B x H): 52,8 x 38,5 x 61,1 cm
• Nettogewicht: 3,48 kg
• Gewicht van de verpakking: 6,32 kg
• EAN: 87 10895 95749 6
• Aantal consumentenverpakkingen: 12

Binnendoos
• Brutogewicht: 2,06 kg
• Binnendoos (L x B x H): 34,5 x 25 x 28 cm
• Nettogewicht: 1,68 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,38 kg
• EAN: 87 10895 95748 9
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
•
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