
 

 

Philips
Oortelefoon

SHH7810
Nauwkeurig geluid

voor uw mobiele telefoon
Een headset die garant staat voor strakke bassen en een exact geluid. De geïntegreerde microfoon pikt 

uw stem moeiteloos op. Voorzien van afstandsbediening met volumeregeling en gespreksknop in het 

snoer voor een nog groter gebruiksgemak. Ideaal om lang muziek te beluisteren of te telefoneren.

Geniet van hoge geluidskwaliteit
• Gebogen akoestisch kanaal voor een gericht, nauwkeurig geluid
• Uitzonderlijke geluidsisolatie voor een hoogwaardig geluid bij een laag volume

Ultiem draagcomfort
• Ergonomisch, gebogen akoestisch ontwerp zorgt voor een natuurlijke pasvorm
• Ultrazachte siliconen caps in 3 maten voor ideale pasvorm
• Zachte siliconen oorkussens passen goed in uw oor

Gebruik ze langer
• Een snoer van 1,2 m dat ideaal is voor gebruik buitenshuis
• Rubberen snoerbescherming zorgt voor betere duurzaamheid

Ontworpen voor u
• Gevoelige, slanke microfoon voor heldere weergave van uw stem
• Aansluiting van 3,5 mm voor Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm
• Extra aansluiting van 3,5 mm voor Nokia, Sony Ericsson, Samsung
• Afstandsbediening voor volumeregeling en gespreksknop in het snoer



 Voor gericht geluid
Het ontwerp van het gebogen akoestische kanaal 
lijkt op de menselijke gehoorgang, zodat de 
geluidsgolven uit de luidspreker precies en met het 
zuiverste geluid naar uw trommelvlies worden 
geleid.

Het beste geluid bij een laag volume
U hoeft het volume niet hoger te zetten in een 
rumoerige omgeving. Het gebogen akoestische 
kanaal en de perfect afsluitende oordopjes 
verminderen de achtergrondruis aanmerkelijk. Zo 
krijgt u dezelfde geluidskwaliteit bij een lager volume 
en heeft de batterij een langere levensduur.

Ontwerp past zich aan uw oor aan
Het superieure ontwerp van het gebogen 
akoestische model, met een lichte kanteling van 15 
graden, is gebaseerd op de anatomie van het 
menselijke oor en zorgt voor een natuurlijke 
pasvorm en ongekend comfort.

Ultrazachte siliconen caps in 3 maten
De verwisselbare oordopjes, beschikbaar in drie 
maten (klein, medium en groot), garanderen een 
persoonlijke pasvorm die zich aan individuele 
gebruikers aanpast. Ze zijn daarnaast gemaakt van 
ultrazachte siliconen, waardoor ze ook bij een 
langere luisterperiode uiterst comfortabel zijn.

Zachte siliconen oorkussens
Dankzij de zachte siliconen oorkussens passen ze 
goed in uw oor voor uren draagcomfort

Snoer van 1,2 m
De ideale lengte van dit snoer geeft u de vrijheid uw 
audioapparaat overal neer te zetten.

Rubberen snoerbescherming
Om de levensduur van het product te verlengen, 
beperken zachte rubberen snoerbeschermingen de 
snoeren tegen slijtage door herhaaldelijk buigen.

Gevoelige, slanke microfoon
Gevoelige, slanke microfoon voor heldere weergave 
van uw stem

Stereoaansluiting van 3,5 mm
Stereoaansluiting van 3,5 mm voor Blackberry, HTC, 
iPhone, LG, Motorola en Palm

Extra aansluiting van 3,5 mm
Extra stereoaansluiting van 3,5 mm voor Nokia, Sony 
Ericsson en Samsung

Volumeregeling en gespreksknop in het 
snoer

Wilt u het volume wijzigen of een gesprek aannemen 
of weigeren? Met deze headset kunt u het allemaal in 
een handomdraai via de afstandsbediening regelen.
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Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

6,5 x 6,5 x 5 cm
• Gewicht: 0,045 kg

Binnendoos
• EAN: 87 12581 55528 3
• Brutogewicht: 0,277 kg
• Binnendoos (L x B x H): 18,5 x 10,5 x 10,4 cm
• Nettogewicht: 0,135 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 0,142 kg

Omdoos
• EAN: 87 12581 55527 6
• Brutogewicht: 2,563 kg
• Omdoos (L x B x H): 39,2 x 23,2 x 25 cm
• Nettogewicht: 1,080 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• Gewicht van de verpakking: 1,483 kg

Afmetingen van de verpakking
• Type schap: Dummy
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 17,5 x 3 cm

• EAN: 69 23410 70394 8
• Brutogewicht: 0,074 kg
• Nettogewicht: 0,045 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,029 kg

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: Symmetrisch
• Kabellengte: 1,2 m
• Aansluiting: 3,5 mm stereo
• Afwerking van aansluiting: 24-karaats verguld
• Microfoon: Ingebouwde microfoon
• Type kabel: FC

Comfort
• Volumeregeling

Geluid
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 6 - 23.500 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 96 dB
• Diameter van luidspreker: 8,6 mm
• Type: Dynamisch
• Spreekspoel: CCAW
•
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