
 

 

Philips
Hoofdtelefoon met 
oorhaakje

Zwart/ geel

SHS4800
Verstelbare pasvorm

Instelbaar oorhaakje, past op elk oor
Deze hoofdtelefoon bestaat uit twee oorhaakjes met een verschuifbare binnenrand die 
u in 5 posities kunt plaatsen voor een optimale pasvorm. De luchtlaag tussen de caps en 
de luidsprekers zorgt ervoor dat de caps zo zacht als een kussen tegen uw oren rusten.

Muziek in uw oren
• Door Bass Beat-openingen wordt luchtcirculatie mogelijk voor een beter geluid.
• De 24-karaats vergulde plug levert een zeer betrouwbare verbinding

Ontworpen voor u en uw levensstijl
• Met lucht gevulde caps bieden superieur, ultrazacht draagcomfort
• De luidspreker van 13,5 mm biedt optimaal draagcomfort
• Voorgevormd oorhaakje vergroot het draagcomfort en de stabiliteit

Altijd klaar om te vertrekken
• Blijft goed in uw oor zitten als u onderweg bent
• Duurzame Flexi-Grip maakt een sterke, flexibele verbinding



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

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

Met lucht gevulde caps
De lucht tussen de cap en de driver geeft een zacht 
gevoel dat lijkt op een kussen. Dit komt doordat de 
druk op uw oren wordt verminderd.

Luidspreker van 13,5 mm
De luidspreker is klein genoeg voor optimaal 
draagcomfort en groot genoeg voor een 
onvervormd geluid. Het ideale formaat dus voor veel 
luisterplezier.

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.

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.

Flexi-Grip-ontwerp

Het zachte Flexi-Grip-materiaal waarmee de 
binnenzijde van de hoofdtelefoon is bekleed, 
verbetert niet alleen de prestaties, maar ook de 
duurzaamheid. Het materiaal beschermt de 
kabelaansluiting tegen beschadiging die anders zou 
kunnen optreden als gevolg van het herhaaldelijk 
buigen en op- en afzetten van de hoofdtelefoon.
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Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

4,2 x 6,8 x 1,7 cm
• Gewicht: 0,016 kg

Geluid
• Akoestisch systeem: open
• Magneettype: Neodymium
• Diafragma: Mylar-dome
• Spreekspoel: koper
• Frequentiebereik: 12 - 23.500 Hz
• Gevoeligheid: 105 dB
• Impedantie: 16 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Diameter van de luidspreker: 13,5 mm
• Type: Dynamisch

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

Binnendoos
• Brutogewicht: 0,203 kg

• Binnendoos (L x B x H): 10,5 x 7,5 x 16,6 cm
• Nettogewicht: 0,048 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,155 kg
• EAN: 87 12581 50033 7
• Aantal consumentenverpakkingen: 3

Omdoos
• Brutogewicht: 1,85 kg
• Omdoos (L x B x H): 30,8 x 22,1 x 18,1 cm
• Nettogewicht: 0,384 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,466 kg
• EAN: 87 12581 50034 4
• Aantal consumentenverpakkingen: 24

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

9,5 x 17,3 x 2 cm
• Brutogewicht: 0,054 kg
• Nettogewicht: 0,016 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,038 kg
• EAN: 87 12581 50032 0
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
•
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