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Oortelefoon

• Ruisisolatie

SHE8500/00

Extra bas
 

Ruisisolatie

 
Oordopjes voor eersteklas geluid. Ultrakleine kwaliteitsluidsprekers en caps in drie verschillende maten brengen het geluid

dichter bij het oor en zorgen voor een goede pasvorm die extern geluid blokkeert. U kunt zelf het capformaat kiezen, dus bent u

verzekerd van een comfortabele pasvorm.

Voordelen

Muziek in uw oren
• Passieve geluidsisolatie voor beter geluid bij lagere volumes
• Neodymium-magneten verbeteren de basprestatie en gevoeligheid
 
Passend voor iedereen
• De ergonomisch gevormde hoofdtelefoon verbetert het

gebruikerscomfort

• De asymmetrische kabel houdt de kabel uit de weg
• 3 verwisselbare rubberen caps dus geschikt voor alle oren
 
Altijd klaar om te vertrekken
• Een snoer van 1,2 m dat ideaal is voor gebruik buitenshuis
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Kenmerken

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.

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

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

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.

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.

Specificaties
Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan
zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Geluid
Akoestisch systeem Halfgesloten
Magneettype Neodymium
Spreekspoel Koper
Diafragma PET
Impedantie 16 ohm
Maximaal ingangsver-
mogen

30 mW

Gevoeligheid 102 dB
Diameter van luid-
spreker

10 mm

Type Dynamisch

Frequentiebereik 8 - 24.500 Hz

Connectiviteit
Kabelaansluiting parallel lopend, asymmetrisch
Kabellengte 1,2 m
Aansluiting 3,5 mm
Afwerking van
aansluiting

verchroomd

Type kabel OFC
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