
 

 

Philips
Hoofdtelefoon met 
nekband

SHS8200
Extra bas

Ultracompact en opvouwbaar voor gemakkelijk opbergen
De grote 32mm-luidsprekerdrivers en Bass Beat-openingen creëren een spectaculair 
krachtig Bass Beat-geluid en de ultraplat opvouwbare nekband kan eenvoudig worden 
opgeborgen en vervoerd.

Muziek in uw oren
• De luidspreker van 32 mm geeft een prima geluid
• Door Bass Beat-openingen wordt luchtcirculatie mogelijk voor een beter geluid.
• Neodymium-magneten verbeteren de basprestatie en gevoeligheid
• Geniet van optimale prestaties en een optimale geluidskwaliteit
• De 24-karaats vergulde plug levert een zeer betrouwbare verbinding

Ontworpen voor u en uw levensstijl
• Ultrazacht materiaal voor maximaal draagcomfort
• Voorgevormd ontwerp rond de hals, voor een comfortabele pasvorm
• De ergonomisch gevormde hoofdtelefoon verbetert het gebruikerscomfort

Altijd klaar om te vertrekken
• Plat wanneer opgevouwen en past eenvoudig in uw reistas
• De versterkte kabelaansluiting staat garant voor extra duurzaamheid
• De enkele kabel raakt minder in de war en geeft een beter comfort
• Een snoer van 1,2 m dat ideaal is voor gebruik buitenshuis



 Luidspreker van 32 mm
De luidspreker van 32 mm is een compact maar 
krachtig element dat storingsvrij geluid geeft zonder 
dat hier ingangsvermogen voor nodig is.

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

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

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

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

Ultrazacht materiaal
Het ultrazachte materiaal voelt zacht aan op de huid, 
voor maximaal draagcomfort.

Voorgevormd ontwerp
Voorgevormd ontwerp rond de hals, voor een 
comfortabele pasvorm

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

Zeer plat opvouwbaar
De hoofdtelefoon kan worden opgevouwen, zodat 
hij moeiteloos in uw reistas past.

Versterkte kabelaansluiting
Een zacht, plastic onderdeel op de oorschelp 
vermindert de druk op het snoer, beschermt de 
aansluiting en zorgt dat er geen schade kan optreden 
wegens herhaaldelijk buigen.

Enkele kabel
Voor uw gemak is de kabel maar aan één zijde 
aangesloten, waardoor het risico op verwarring 
vermindert en u de kabel eenvoudiger kunt 
opwinden.

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: open
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: CCAW
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 12 - 24.000 Hz
• Impedantie: 24 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 100 mW
• Gevoeligheid: 106 dB
• Diameter van de luidspreker: 32 mm
• Type: Dynamisch

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: aan één kant
• Kabellengte: 1,2 m
• Connector: 3,5 mm
• Afwerking van de aansluiting: verguld
• Type kabel: OFC

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

9,5 x 19,5 x 3,5 cm

• Nettogewicht: 0,057 kg
• Brutogewicht: 0,18 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,123 kg
• EAN: 87 12581 49811 5
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 38,6 x 24,5 x 13,5 cm
• Nettogewicht: 0,684 kg
• Brutogewicht: 2,96 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,276 kg
• EAN: 87 12581 49813 9
• Aantal consumentenverpakkingen: 12

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 22 x 18,8 x 10,5 cm
• Nettogewicht: 0,342 kg
• Brutogewicht: 1,33 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,988 kg
• EAN: 87 12581 49812 2
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
•
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