
 

 

Philips
Lichte hoofdtelefoon

SBCHL140
Ultralicht

Deze ultralichte hoofdtelefoon zit langdurig comfortabel en is voorzien van 
luchtopeningen voor een rijk, diep geluid.

Ontworpen voor u en uw levensstijl
• De versterkte kabelaansluiting staat garant voor extra duurzaamheid
• De ultralichte hoofdband verbetert het comfort en de pasvorm

Voor fantastisch muziekplezier
• De luidspreker van 30 mm levert grootse prestaties
• Door Bass Beat-openingen wordt luchtcirculatie mogelijk voor een beter geluid.



 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.

Ultralichte hoofdband
De platte, lichte hoofdband van roestvrij staal is zo 
licht dat u nauwelijks merkt dat u hem draagt.

Luidspreker van 30 mm
De luidspreker van 30 mm is compact voor een 
groot draagcomfort en tegelijk groot genoeg om een 
helder, krachtig geluid te geven. Daarmee heeft deze 
luidspreker het perfecte formaat voor ongestoord 
luisterplezier.

Bass Beat-openingen
Door Bass Beat-openingen wordt luchtcirculatie 
mogelijk, zodat u een nog beter geluid hebt met rijke, 
diepe bastonen.
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Geluid
• Akoestisch systeem: open
• Magneettype: Ferriet
• Diafragma: Mylar-dome
• Spreekspoel: koper
• Frequentiebereik: 18 - 20.000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 100 mW
• Gevoeligheid: 96 dB
• Diameter van de luidspreker: 30 mm
• Type: Dynamisch

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

Binnendoos
• Brutogewicht: 1,27 kg
• Binnendoos (L x B x H): 35,8 x 18,9 x 25 cm

• Nettogewicht: 0,93 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,34 kg
• EAN: 87 10895 75945 8
• Aantal consumentenverpakkingen: 6

Omdoos
• Brutogewicht: 10,68 kg
• Omdoos (L x B x H): 73 x 40,5 x 52,1 cm
• Nettogewicht: 2,928 kg
• Gewicht van de verpakking: 7,752 kg
• EAN: 87 10895 75946 5
• Aantal consumentenverpakkingen: 48

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

17,8 x 22,1 x 5,6 cm
• Brutogewicht: 0,154 kg
• Nettogewicht: 0,061 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,093 kg
• EAN: 87 10895 75944 1
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
•
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