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chte HiFi -hoofdtelefoons
E
High Definition neodymium-luidsprekers

Deze echte HiFi -hoofdtelefoon met High Definition neodymium-luidsprekers geeft 

een uitstekend geluid van digitale geluidsbronnen.

De perfecte luisterervaring
• Hoogwaardige zuurstofvrije koperen kabel van lineair kristal
• Oorschelpen met open achterkant verbeteren de geluidskwaliteit en luchtstroom
• Geoptimaliseerd voor digitaal geluid om de muziekervaring te vergroten

U vergeet dat u ze draagt!
• Stel de pasvorm in voor extra comfort bij langer gebruik
• De Flexi-Fit™-hoofdband zorgt automatisch voor een maximaal comfort

Altijd klaar
• Het afneembare snoer verlengt de levensduur en vereenvoudigt de opslag
• De opbergdoos voor de hoofdtelefoon biedt gemak en opslagruimte
• Het enkelzijdig snoer raakt minder in de war en geeft een beter comfort
Philips
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Geluid
• Akoestisch systeem: Halfopen
• Frequentiebereik: 5 - 40.000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Maximaal ingangsvermogen: 1500 mW
• Gevoeligheid: 106 dB
• Diameter van de luidspreker: 50
• Spreekspoel: CCAW
• Diafragma: Mylar-dome

Connectivity
• Aansluiting: 3,5 en 6,3 mm stereo
• Afwerking van de aansluiting: 24-karaats verguld
• Kabellengte: 4 m
• Type kabel: LC-OFC
• Kabelaansluiting: Aan één kant

Accessoires
• Adapter: 3,5 - 6,3 mm
•
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nstelbaar comfortniveau
eze unieke hoofdbandconstructie geeft u, ongeacht 
w persoonlijke voorkeur, altijd een comfortabele 
asvorm. De hoogte kan worden ingesteld, zodat u de 
oofdtelefoon veel langer op comfortabele wijze kunt 
ragen.

fneembaar snoer
 kunt het afneembaar snoer eenvoudig opbergen en 
ervangen, dus u hoeft geen nieuwe hoofdtelefoon aan 
e schaffen als het snoer breekt.

oofdband met Flexi-Fit™
e binnenhoofdband past zich automatisch aan de 
orm van uw hoofd aan voor een 'fit-and-forget' comfort 
n gebruiksgemak.

pbergdoos voor hoofdtelefoon
e veiligste manier om uw hoofdtelefoon en snoer te 
ewaren na gebruik.

C-OFC-kabel
et buitengewoon pure koper dat voor deze kabel 
ordt gebruikt, minimaliseert de transmissieverliezen 
n zorgt voor een fantastische signaalkwaliteit op de 
oofdtelefoon, en voor optimaal geluid voor uw oren.

orschelpen met open achterkant
e openingen in de oorschelpen maximaliseren de 

uchtstroom voor een natuurlijke geluidshelderheid en 
ptimaliseren de akoestische prestaties.

eoptimaliseerd voor digitaal geluid
eze hoofdtelefoon is geoptimaliseerd om van de 
uidige digitale geluidsbronnen met hoge resolutie, 
oals Super Audio-CD, te genieten. Super Audio-CD is 
en formaat dat de muzikale sfeer en emotionele 
mpact buitengewoon realistisch vastlegt. Hierdoor 
eeft de hoofdtelefoon, die is gemaakt door de 
koestische experts van Philips, u een extreem puur en 
atuurlijk geluid.

nkelzijdig snoer
oor uw gemak is het snoer maar aan één zijde 
angesloten, waardoor het risico op verwarring 
ermindert en u het snoer eenvoudiger kunt opwinden.
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