
 

 

Philips
Sporthoofdtelefoon met 
nekband

SHQ4017
Zweetbestendig en wasbaar

Met afstandsbediening en microfoon voor iPhone
Deze hoofdtelefoon is speciaal ontworpen voor de sportliefhebber. Hij is gemaakt van waterbestendige 

en antimicrobiële materialen, en beschikt over een snoer dat u langer of korter kunt maken. Dit maakt 

deze hoofdtelefoon ideaal voor gebruik in combinatie met een sportarmband of voor algemeen 

gebruik.

Innovatie voor sporters
• Flexibele lichtgewicht nekband
• Ultrazachte siliconen caps voor optimaal draagcomfort
• Een snoer van 1,2 m dat ideaal is voor gebruik buitenshuis

Ontworpen voor actief gebruik
• Kabelklem
• Transpiratiebestendig
• Wasbaar
• Aangepaste snoerlengte

Extra energie
• Stereogeluid met basoptimalisatie - geeft u nieuwe energie bij het sporten
• Microfoon met muziekbediening

Uiterst comfortabel
• Oorkussens in 3 maten voor een optimale pasvorm



 Transpiratiebestendig

Ontworpen met een waterbestendige laag die uw 
hoofdtelefoon beschermt tegen inwerking van 
transpiratie

Wasbaar

Gefabriceerd met waterbestendige materialen 
waardoor u uw oortelefoon kunt afspoelen onder de 
kraan

Stereogeluid met basoptimalisatie
Akoestiek afgestemd op het verbeteren van de 
sportervaring - geeft u nieuwe energie bij het 
sporten

Kabelklem

Klem helpt om het snoer vast te zetten

Optimale pasvorm
Zachte oorkussens in 3 maten bieden de juiste 
pasvorm voor uw oren.

Flexibele lichtgewicht nekband
Flexibele lichtgewicht nekband voor een optimale 
pasvorm - ontworpen voor het sporten

Ultrazachte siliconen caps in 3 maten

Ultrazachte siliconen caps in 3 maten zorgen voor 
prettig draagcomfort zonder extra druk in uw oren 
en isoleren ongewenst geluid

Snoer van 1,2 m
De ideale lengte van dit snoer geeft u de vrijheid uw 
audioapparaat overal neer te zetten.

Aangepaste snoerlengte
Het snoer is maar 60 cm en is ontworpen voor 
gebruik met een sportarmband. Voor de perfecte 
pasvorm kunt u ook het verlengsnoer van 60 cm 
gebruiken.

Microfoon met muziekbediening
Dankzij de stijlvolle microfoon en controller kunt u 
praten, luisteren en uw iPod/iPhone/iPad op afstand 
bedienen.
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Specificaties
Geluid
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 15 - 22 000 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Maximaal ingangsvermogen: 20 mW
• Gevoeligheid: 102 dB
• Diameter van luidspreker: 9 mm
• Type: Dynamisch

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: Enkelzijdig
• Kabellengte: 1,2 m
• Aansluiting: 3,5 mm stereo
• Afwerking van aansluiting: Verguld
• Type kabel: OFC

Comfort
• Volumeregeling

Accessoires
• Opbergetui

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

19,5 x 19,5 x 4,5 cm
• Nettogewicht: 0,036 kg
• Brutogewicht: 0,17 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,134 kg
• EAN: 69 23410 70895 0
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Type schap: Beide

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 21,5 x 15,8 x 23,4 cm
• Nettogewicht: 0,108 kg
• Brutogewicht: 0,697 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,589 kg
• EAN: 87 12581 59509 8
• Aantal consumentenverpakkingen: 3

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

12,15 x 11,35 x 4 cm
• Gewicht: 0,036 kg

iPad-compatibiliteit
• Compatibel met: iPad 2

Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
•
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