
 

 

Philips
Hoofdtelefoon met oorclip

SHS3300
Extra bas

voor een krachtig geluid
Geniet van het Bass Beat-geluid van deze hoofdtelefoon met oorclips, die zijn ontworpen 
voor comfort, stabiliteit en prestaties.

Muziek in uw oren
• De luidspreker van 27 mm levert grootse prestaties
• Door Bass Beat-openingen wordt luchtcirculatie mogelijk voor een beter geluid.
• Neodymium-magneten verbeteren de basprestatie en gevoeligheid

Ontworpen voor u en uw levensstijl
• Oorkussens geven meer draagcomfort en grotere basrespons
• Voorgevormd oorhaakje vergroot het draagcomfort en de stabiliteit
• De asymmetrische kabel houdt de kabel uit de weg

Altijd klaar om te vertrekken
• Een snoer van 1,2 m dat ideaal is voor gebruik buitenshuis



 Luidspreker van 27 mm
De luidspreker van 27 mm is compact voor een 
groot draagcomfort en tegelijk groot genoeg om een 
helder, krachtig geluid te geven. Daarmee heeft deze 
luidspreker het perfecte formaat voor ongestoord 
luisterplezier.

Bass Beat-openingen
Door Bass Beat-openingen wordt luchtcirculatie 
mogelijk, zodat u een nog beter geluid hebt met rijke, 
diepe bastonen.

Comfortabele oorkussens
De speciale vorm en luxe materialen die voor de 
oorkussens van deze Philips-hoofdtelefoons worden 
gebruikt, zorgen voor een perfecte pasvorm en een 
optimaal comfort. Ze voorkomen dat er geluid 
verloren gaat en verbeteren tevens de basprestaties. 
De oorkussens zijn zo gevormd, dat ze perfect om 
uw oor passen.

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.

Neodymium-magneten
Neodymium produceert sterke magnetische velden 
en zorgt zo voor een grotere gevoeligheid van de 
spreekspoel, een snelle basrespons en een betere 
geluidskwaliteit.

Asymmetrisch kabelsysteem
Deze eenvoudige maar effectieve oplossing voor 
kabelverwarring werkt doordat u de kabel achter uw 
nek hangt in plaats van onder uw kin.

Snoer van 1,2 m
De ideale lengte van dit snoer geeft u de vrijheid uw 
audioapparaat overal neer te zetten.
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Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

5,5 x 4,5 x 2 cm
• Gewicht: 0,029 kg

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

9,7 x 17,2 x 3,2 cm
• Nettogewicht: 0,029 kg
• Brutogewicht: 0,061 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,032 kg
• EAN: 87 12581 53256 7
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 17,5 x 10,5 x 10,6 cm
• Nettogewicht: 0,087 kg
• Brutogewicht: 0,226 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,139 kg
• EAN: 87 12581 53258 1
• Aantal consumentenverpakkingen: 3

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 37 x 23 x 23,5 cm

• Nettogewicht: 0,696 kg
• Brutogewicht: 2,148 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,452 kg
• EAN: 87 12581 53257 4
• Aantal consumentenverpakkingen: 24

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: parallel lopend, asymmetrisch
• Kabellengte: 1,2 m
• Connector: 3,5 mm
• Afwerking van de aansluiting: verguld
• Type kabel: koper

Geluid
• Akoestisch systeem: open
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 12 - 22.000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Maximaal ingangsvermogen: 100 mW
• Gevoeligheid: 102 dB
• Diameter van de luidspreker: 27 mm
• Type: Dynamisch
• Spreekspoel: koper
•
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