
 

 

Philips
Hoofdtelefoon met 
oorhaakje

Zwart

SHS3200
Comfortabele pasvorm

Flexibel oorhaakje, past op elk oor
Deze ultracomfortabele ergonomische hoofdtelefoon met oorhaakje voor actief gebruik 
brengt muziek van fantastische kwaliteit direct naar uw oren.

Muziek in uw oren
• De baspijp benadrukt lage tonen voor een helder, levensecht geluid
• Geniet van optimale prestaties en een optimale geluidskwaliteit

Ontworpen voor u en uw levensstijl
• De luidspreker van 15 mm optimaliseert het draagcomfort
• Het flexibele 3D-oorhaakje is geschikt voor alle oren
• De ergonomisch gevormde hoofdtelefoon verbetert het gebruikerscomfort
• Voorgevormd oorhaakje vergroot het draagcomfort en de stabiliteit

Altijd klaar om te vertrekken
• Een snoer van 1,2 m dat ideaal is voor gebruik buitenshuis
• Blijft goed in uw oor zitten als u onderweg bent
• De extreem duurzame constructie verlengt de levensduur van het product



 Baspijp
Dankzij een akoestisch afgestemd luchtkanaal dat de 
bastonen superkrachtig maakt, kunt u genieten van 
een fantastische, realistische en werkelijk 
meeslepende luisterervaring.

Uitstekende geluidskwaliteit
Het akoestische ontwerp en de uitstekende drivers 
leveren optimale audioprestaties.

Luidspreker van 15 mm
Klein genoeg voor een optimaal draagcomfort en 
groot genoeg om een helder, storingsvrij geluid te 
geven. De luidspreker van 15 mm heeft het juiste 
formaat om optimaal van muziek te kunnen genieten.

3D-Flex Soft-oorhaakje
Dit 3D-oorhaakje is zacht en flexibel en blijft dus 
goed op uw plaats als u in beweging bent of 
onderweg van muziek geniet.

Comfortabele pasvorm
Deze hoofdtelefoon is ontworpen rond de vorm van 
uw oor, zodat u met meer plezier en comfort 
langere tijd kunt luisteren.

Voorgevormd oorhaakje
Het oorhaakje blijft zelfs als u in beweging bent 
achter uw oor zitten. Hierdoor blijft uw oortelefoon 
goed op zijn plaats en klinkt hij geweldig. is het deel 
dat contact maakt met de achterkant van uw oren en 
de hoofdtelefoon op uw oren houdt.

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

Ontworpen voor actief gebruik
Of u nu aan het hardlopen of fietsen bent of aan 
andere activiteiten deelneemt, deze hoofdtelefoon 
blijft goed in uw oor zitten.

Extreem duurzaam
Omdat het product is ontworpen om de gevolgen 
van ruw gebruik te beperken en is gemaakt van 
sterke materialen, bent u ervan verzekerd dat dit 
extra lang meegaat.
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Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

3,5 x 6,1 x 1,8 cm
• Gewicht: 0,0175 kg

Geluid
• Akoestisch systeem: open
• Magneettype: Neodymium
• Diafragma: Mylar-dome
• Spreekspoel: koper
• Frequentiebereik: 20 - 20 000 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 15 mW
• Gevoeligheid: 100 dB
• Diameter van de luidspreker: 15 mm
• Type: Dynamisch

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: parallel lopend, symmetrisch
• Kabellengte: 1,2 m
• Connector: 3,5 mm
• Afwerking van de aansluiting: verchroomd
• Type kabel: OFC

Binnendoos
• Brutogewicht: 0,1782 kg

• Binnendoos (L x B x H): 18,2 x 8,6 x 11 cm
• Nettogewicht: 0,0525 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,1257 kg
• EAN: 87 12581 49767 5
• Aantal consumentenverpakkingen: 3

Omdoos
• Brutogewicht: 1,6 kg
• Omdoos (L x B x H): 35,4 x 19,2 x 23,2 cm
• Nettogewicht: 0,4200 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,1800 kg
• EAN: 87 12581 49768 2
• Aantal consumentenverpakkingen: 24

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

9,5 x 17 x 2,6 cm
• Brutogewicht: 0,0452 kg
• Nettogewicht: 0,0175 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,0277 kg
• EAN: 87 12581 49766 8
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy
•

Specificaties
Hoofdtelefoon met oorhaakje
Zwart

http://www.philips.com

