
 

 

Philips
Headset met oorhaakje

Zwart

SHS8105A/00
Nauwkeurige pasvorm

Krachtige luidsprekers voor ultiem luisterplezier
Geniet uiterst comfortabel van geweldig geluid met deze hoofdtelefoon. Deze draaibare 
oorhaakjes passen zich aan uw oor aan zodat ze prettig aanvoelen, maar toch stevig blijven zitten. 
U kunt kiezen uit caps in drie maten voor een perfecte afsluiting en een nog betere geluidskwaliteit.

Ontworpen voor u en uw levensstijl
• Flexibele rubberen oorhaakjes voor een comfortabele en stevige pasvorm
• 3 verwisselbare rubberen caps dus geschikt voor alle oren

Voor fantastisch muziekplezier
• Passieve geluidsisolatie voor beter geluid bij lagere volumes
• Turbo Bass geeft u fantastische diepe en dynamische bastonen
• Ultrakleine efficiënte driver voor een perfecte pasvorm en perfect geluid

Ontworpen voor u
• Geïntegreerde microfoon en oproepknop
• Personaliseer uw geluid en knop via de headset-app van Philips

Altijd klaar om te vertrekken
• Anti-tug-ontwerp voor een extra stevige pasvorm
• Een snoer van 1,2 m dat ideaal is voor gebruik buitenshuis



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

Past in alle oren

U kunt kiezen uit 3 verwisselbare caps, van klein tot 
groot, dus er is altijd wel een paar waarmee deze 
Philips-oortelefoons perfect in uw oren passen.

Anti-pull-ontwerp
Dankzij het unieke ontwerp blijft de hoofdtelefoon 
goed in uw oren zitten, ongeacht uw bezigheden. 
Wanneer er aan het snoer wordt getrokken, zet de 
hoofdtelefoon zich vast.

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.

Passieve geluidsisolatie
De perfecte, comfortabele oortelefoon houdt 
achtergrondgeluiden tegen, zodat u volledig van uw 
favoriete muziek kunt genieten. Zo kunt u ook bij 
lagere volumes genieten van de uitstekende 
geluidskwaliteit van de hoofdtelefoon en gaan de 
batterijen langer mee.

Turbo Bass
Het unieke bass-golfontwerp maakt de lage tonen 
superkrachtig door deze lijnrecht naar uw oren te 
brengen. Het resultaat is een fantastische, 
realistische en nog meeslependere luisterervaring.

Ultrakleine efficiënte driver
Hierdoor kunt u nog steeds genieten van de 
geweldige geluidskwaliteit van de hoofdtelefoon bij 
lagere volumes. Daarnaast profiteert u van het feit 
dat de batterij een langere levensduur heeft.

Geïntegreerde microfoon

Dankzij de geïntegreerde microfoon en oproepknop 
kunt u deze Philips-headset niet alleen gebruiken om 
muziek te beluisteren, maar ook om te bellen met 
uw mobiele telefoon. Bij het handsfree bellen kunt u 
met uw headset eenvoudig gesprekken aannemen en 
beëindigen.

Uw eigen personalisering
Download de headset-app van Philips om het geluid 
van uw headset en de afstandsbediening te 
personaliseren: oproep aannemen/beëindigen, 
muziek afspelen/pauzeren, volumeregeling +/- en 
tracks wijzigen.
SHS8105A/00

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

1,2 x 4,8 x 2,3 cm
• Afmetingen van product (B x H x D): 

0,5 x 1,9 x 0,9 inch
• Gewicht: 0,02 kg
• Gewicht: 0,044 lb

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

9,5 x 17,2 x 3 cm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

3,7 x 6,8 x 1,2 inch
• Nettogewicht: 0,02 kg
• Nettogewicht: 0,044 lb
• Brutogewicht: 0,056 kg
• Brutogewicht: 0,123 lb
• Gewicht van de verpakking: 0,036 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,079 lb
• EAN: 69 23410 71527 9
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 18,5 x 10,5 x 10,4 cm
• Binnendoos (L x B x H): 7,3 x 4,1 x 4,1 inch
• Nettogewicht: 0,06 kg
• Nettogewicht: 0,132 lb
• Brutogewicht: 0,208 kg
• Brutogewicht: 0,458 lb
• Gewicht van de verpakking: 0,148 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,326 lb
• GTIN: 2 69 23410 71527 3
• Aantal consumentenverpakkingen: 3

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 39,2 x 23,2 x 25 cm
• Omdoos (L x B x H): 15,4 x 9,1 x 9,8 inch
• Nettogewicht: 0,48 kg
• Nettogewicht: 1,058 lb
• Brutogewicht: 2,234 kg
• Brutogewicht: 4,925 lb
• Gewicht van de verpakking: 1,754 kg
• Gewicht van de verpakking: 3,867 lb
• GTIN: 1 69 23410 71527 6
• Aantal consumentenverpakkingen: 24

Geluid
• Frequentiebereik: 19 - 22.000 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Gevoeligheid: 107 dB
• Diameter van de luidspreker: 8,6 mm
• Maximaal ingangsvermogen: 30 mW
•
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