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Geluid
• Diafragma: 13,5 mm Neodymium
• Frequentierespons: 15 - 22.000 Hz
• Impedantie: 16
• Maximaal ingangsvermogen: 5 mW
• Gevoeligheid: 100 dB
• Type: Neodymium

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: 3,5 mm verguld
• Kabellengte: 1,2 m
• Aansluiting: GBA-adapter
• Type kabel: OFC

Gebruiksgemak
• Trillingscontrole

Accessoires
• Opbergtasje: Beschermende opbergetui 

inbegrepen

Voeding
• Batterijtype: AAA, LR03

• Batterijvoltage: 1,5 V V
• Aantal batterijen: 1

Omdoos
• 12NC: 908210008824
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97899 6
• Brutogewicht: 1,450 kg
• Hoogte: 320 mm
• Lengte: 250 mm
• Nettogewicht: 1,160 kg
• Hoeveelheid: 4
• Gewicht van de verpakking: 0.290 kg
• Breedte: 175 mm

Gegevens van de verpakking
• 12NC: 908210008824
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97898 9
• Brutogewicht: 0.290 kg
• Hoogte: 290 mm
• Lengte: 200 mm
• Nettogewicht: 0.150 kg
• Gewicht van de verpakking: 0.140 kg
• Breedte: 35 mm
•

Draagbare hoofdtelefoon voor games
  

Specificaties

Publicatiedatum  
2007-12-07

Versie: 2.0

12 NC: 9082 100 08824
EAN: 87 10895 97898 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun 
respectieve eigenaren.

www.philips.com
SHG8

Product

Batterij i
De batterije
direct klaar

Opberge
Berg uw ho
opbergetui.
war raken.

Comforta
Met de uite
alle leeftijde
dat u hem 

Halsband
De futuristi
uitstekend 
keer op kee

Krachtige
Krachtige lu
geluid waar

Sonic Vib
Door de be
luidspreker
deel uitmaa
voelt. Actieg

Geschikt
Geschikt vo
Pocket PC's
oortelefoon
015/00

kenmerk

nbegrepe
n worden m
 voor gebru

tui inbegr
ofdtelefoon
 Zo voorkom

bele oor
rst comfort
n, gaat u h
op hebt.

 met futu
sch en ergon
om uw hals
r.

 luidspre
idsprekerd
door u hele

es System
wegingstrille
s zijn gemon
kt van de g
ames zijn n

 voor dra
or gebruik b
. Eenvoudig
stekker van
n
eegeleverd, dus het product is 

ik!

epen
 op in dit handige, zachte 
t u bovendien dat de kabels in de 

telefoon
abele oortelefoon, geschikt voor 
elemaal op in het spel. U vergeet 

ristische vorm
omisch gevormde draagband pas 

 voor de ultieme gamebelevenis, 

kerdrivers
rivers geven een ultrarealistisch 
maal opgaat in het spel.

rs die onafhankelijk van de 
teerd, hebt u het gevoel dat u zelf 
ame en elke klap, stoot of trilling 
og nooit zo spannend geweest.

agbaar gamen
ij handheld-gametoestellen en 
 aan te sluiten met de 
 3,5 mm.
en

http://www.philips.com

