
 

 

Philips
HiFi-stereohoofdtelefoon

Voor over het oor
Zwart
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niet van een authentieke luisterervaring in stijl. Gemaakt voor bijzonder goede 

estaties dankzij de open achterkant en de zeer nauwkeurige luidsprekerdrivers van 50 
.

Superieure luisterervaring
• Voortreffelijk ontwerp voor op het oor met open achterzijde voor authentiek geluid
• 50 mm neodymium-drivers bieden het volledige geluidsspectrum
• Gerichte drivers volgen uw oor perfect

Comfortabel bij langdurig gebruik
• Ademend oorkussen voor langer draagcomfort.
• Sterke en duurzame hoofdband van staal
• Comfortabel dubbellaags hoofdbandkussen

Comfort
• Kabel van 1,5 meter voor bewegingsvrijheid binnenshuis



 50 mm neodymium-luidsprekerdrivers

50 mm neodymium-luidsprekerdrivers bieden 
superieur HiFi-geluid.

Ademende oorkussens

Luxueuze ademende oorkussens verdelen druk en 
warmte voor langer draagcomfort.

Comfortabel hoofdbandkussen

Comfortabel dubbellaags hoofdbandkussen

Duurzame stalen hoofdband

Sterke en duurzame hoofdband van staal

Hoofdtelefoon voor op het oor met open 
achterzijde
Een akoestische architectuur met open achterzijde 
elimineert luchtdrukontwikkeling achter de driver, 
zodat het diafragma meer bewegingsvrijheid heeft. 
Dit zorgt voor een veel betere geluidstransparantie 
en laat aanhoudende hoge frequenties soepeler 
klinken.

Nauwkeurig gerichte drivers
Ontwikkeld naar de natuurlijke geometrie van het 
oor bieden de oorschelpen nauwkeurig geluid. 
Audiosignalen worden rechtstreeks in de oren 
geleid, voor een dynamische en authentieke 
luisterervaring.

Kabel van 1,5 meter voor vrijheid
Kabel van 1,5 meter voor bewegingsvrijheid 
binnenshuis
SHP9500/00

Specificaties
Geluid
• Akoestisch systeem: Openen
• Magneettype: Neodymium
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 200 mW
• Gevoeligheid: 101 dB
• Diameter van luidspreker: 50 mm
• Frequentiebereik: 12 - 35.000 Hz

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: aan één kant
• Afwerking van aansluiting: verguld
• Kabellengte: Verwijderbare 3,0 m kabel 

meegeleverd

Accessoires
• Adapter: verguld, 3,5 - 6,3 mm

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

6,7 x 7,9 x 3,9 inch
• Afmetingen van product (B x H x D): 

17 x 20 x 10 cm
• Gewicht: 0,32 kg
• Gewicht: 0,705 lb

Omdoos
• Brutogewicht: 5,004 lb
• Brutogewicht: 2,27 kg
• GTIN: 1 87 12581 69144 5
• Omdoos (L x B x H): 37,5 x 21 x 23,5 cm
• Omdoos (L x B x H): 14,8 x 8,3 x 9,3 inch
• Nettogewicht: 2,183 lb
• Nettogewicht: 0,99 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 2,822 lb
• Gewicht van de verpakking: 1,28 kg

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

7,7 x 8,9 x 4,7 inch
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,5 x 22,5 x 12 cm
• EAN: 87 12581 69144 8
• Brutogewicht: 1,455 lb
• Brutogewicht: 0,66 kg
• Nettogewicht: 0,728 lb
• Nettogewicht: 0,33 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 0,728 lb
• Gewicht van de verpakking: 0,33 kg
• Type schap: Beide
•
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