
 

 

Philips
Hoofdtelefoon met 
hoofdband

Zachte comfortabele oorkussens

SBCHP400
Dynamische bas

thuis en onderweg
Deze slanke, krachtige HiFi-stereohoofdtelefoon geeft u thuis en onderweg een perfecte 
geluidservaring.

Altijd klaar om te vertrekken
• Dankzij het snoer van 2 m kunt u de speler in uw tas stoppen
• De 24-karaats vergulde plug levert een zeer betrouwbare verbinding
• De 3,5 - 6,35 mm-adapter is geschikt voor alle audioapparaten
• Plat wanneer opgevouwen en past eenvoudig in uw tas

De perfecte luisterervaring
• De luidspreker van 32 mm geeft een prima geluid
• Luister wat er gebeurt en luister naar uw hoofdtelefoon in DJ-stijl



 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.

Hoofdtelefoon in DJ-stijl
U kunt de oorschelp aan twee kanten dragen, zodat 
u met één oor kunt luisteren

Snoer van 2 m
De ideale snoerlengte geeft u meer 
bewegingsvrijheid. Hierdoor kunt u zelf bepalen 
waar u uw audio-apparaat mee naartoe neemt.

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

Met adapter voor audioaansluiting
Met deze adapter kunt u uw hoofdtelefoon 
gebruiken in aansluitingen van 3,5 of 6,35 mm. 
Hierdoor hebt u de keuze uit een grotere selectie 
aan audioapparaten.

Plat opvouwbaar
Het handige vouwmechanisme zorgt dat de 
oorschelp plat kan worden opgevouwen, waardoor 
deze eenvoudig in uw zak of tas past.
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Geluid
• Akoestisch systeem: gesloten
• Diafragma: Mylar-dome
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: CCAW
• Frequentiebereik: 20 - 25.000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 500 mW
• Gevoeligheid: 106 dB
• Diameter van de luidspreker: 32 mm

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: aan twee kanten
• Kabellengte: 2 m
• Connector: 3,5 & 6,3 mm
• Afwerking van de aansluiting: verguld
• Type kabel: LC-OFC

Accessoires
• Adapter: 3,5 - 6,3 mm

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

19,8 x 24,9 x 7,5 cm
• Brutogewicht: 0,29 kg
• Nettogewicht: 0,142 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,148 kg
• EAN: 87 10895 80489 9
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

Omdoos
• Brutogewicht: 9,862 kg
• Omdoos (L x B x H): 47,5 x 46 x 57 cm
• Nettogewicht: 3,408 kg
• Gewicht van de verpakking: 6,454 kg
• EAN: 87 10895 81618 2
• Aantal consumentenverpakkingen: 24

Binnendoos
• Brutogewicht: 2,148 kg
• Binnendoos (L x B x H): 46 x 22,2 x 28,3 cm
• Nettogewicht: 0,852 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,296 kg
• EAN: 87 10895 81617 5
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
•
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