
 

 

Philips
Hoofdtelefoon met oorclip

SHS4701
Opclipbaar comfort

Volledig instelbaar
De zeer comfortabele pasvorm van deze volledig aan te passen hoofdtelefoon is een 
cadeautje voor uw oren. De superzachte oorkussens passen zich aan uw hoofd aan zodat 
de hoofdtelefoon stevig en comfortabel zit en zorgen voor uren luisterplezier.

Voor fantastisch muziekplezier
• Door Bass Beat-openingen wordt luchtcirculatie mogelijk voor een beter geluid.
• De neodymium-magneet verbetert de bastonen en de gevoeligheid
• De 24-karaats vergulde plug levert een zeer betrouwbare verbinding

Ontworpen voor u en uw levensstijl
• Superzachte oorkussens voor langdurig comfort
• Flexibele rubberen oorhaakjes voor een comfortabele en stevige pasvorm
• Instelbaar scharnier en oorhaakjes voor meer stevigheid en comfort

Altijd klaar om te vertrekken
• Ordelijke kabels maken het gebruik en de opslag simpel
• De asymmetrische kabel houdt de kabel uit de weg
• Drukontlasting verbetert de betrouwbaarheid van de kabel en de aansluiting
• Een snoer van 1,2 m die ideaal is voor gebruik buitenshuis



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

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

24-karaats vergulde plug
De waardevolle goudmetalen afwerking op de plug 
zorgt voor een verbinding met een grotere 
betrouwbaarheid en een betere audiokwaliteit.

Superzachte oorkussens
De oorkussens zijn erg zacht en de luidsprekers 
omsluiten de oren voor een geweldig geluid. Omdat 
er weinig druk op de oren staat, biedt de 
hoofdtelefoon u een langdurig draagcomfort.

Flexibele rubberen oorhaakjes
De rubberen oorhaakjes zijn voorzien van een 
antisliphandgreep voor een extra stevige en 
comfortabele pasvorm, waardoor de hoofdtelefoon 
urenlang op zijn plaats blijft zitten. Ideaal voor actief 
gebruik.

Volledig instelbaar
Het instelbare scharnier en de instelbare oorhaakjes 
zorgen voor extra stevigheid en comfort omdat zij 
zich aanpassen aan de vorm en grootte van uw oor. 
Hierdoor is de pasvorm perfect en dus zeer 
comfortabel. Bovendien blijft de hoofdtelefoon 
hierdoor goed op zijn plaats zitten.

Ordelijke kabels
Dankzij de ordelijke kabels bespaart u tijd, omdat het 
zeer onwaarschijnlijk is dat zij in de war raken. Dit 
komt omdat ze zijn gemaakt van materiaal dat 
stugger, maar toch flexibel is.

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

Drukontlasting
Een zacht, flexibel bestanddeel beschermt de 
kabelaansluiting tegen beschadigingen die anders 
zouden ontstaan door het buigen van de kabel. 
Hierdoor wordt de duurzaamheid verlengd.

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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Geluid
• Akoestisch systeem: Openen
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: CCAW
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 12 - 24.000 Hz
• Impedantie: 24 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 100 mW
• Gevoeligheid: 104 dB
• Diameter van de luidspreker: 32 mm
• Type: Dynamisch

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: Parallel lopend, asymmetrisch
• Kabellengte: 1,2 m
• Connector: 3,5 mm stereo
• Afwerking van de aansluiting: 24-karaats verguld
• Type kabel: OFC

Binnendoos
• Brutogewicht: 0,617 kg
• Binnendoos (L x B x H): 23,3 x 18,5 x 11,3 cm
• Nettogewicht: 0,459 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,158 kg

Omdoos
• Brutogewicht: 10,9 kg
• Omdoos (L x B x H): 48 x 40 x 48 cm
• Nettogewicht: 3,264 kg
• Gewicht van de verpakking: 7,636 kg

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

9,9 x 21,9 x 2,9 cm
• Brutogewicht: 0,077 kg
• Nettogewicht: 0,034 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,043 kg
•
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