
 

 

Philips
Headset met hoofdband

Voor over het oor
Wit

SHH9560
Krachtig geluid

voor uw mobiele telefoons
Deze hoofdtelefoon biedt een gedetailleerd geluid en geluidsisolatie. De gewatteerde en zelfinstellende 

binnenhoofdband ligt comfortabel tegen uw hoofd. De microfoon pikt uw stem moeiteloos op. 

Voorzien van afstandsbediening met volumeregeling en gespreksknop in het snoer voor een nog groter 

gebruiksgemak.

Geniet van hoge geluidskwaliteit
• Het gesloten ontwerp blokkeert achtergrondgeluiden
• De luidspreker van 40 mm geeft geluid zonder vervorming

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

Uiterst comfortabel
• Superzachte oorkussens met ruisisolatie
• Zelfinstellende binnenhoofdband
• Duurzame Flexi-Grip maakt een sterke, flexibele verbinding

Altijd klaar om te vertrekken
• Het opbergetui beschermt uw hoofdtelefoon na gebruik



 Gesloten ontwerp
Omringende geluiden worden perfect geblokkeerd 
terwijl het geluid vanuit de hoofdtelefoon in een 
afgesloten ruimte wordt bewaard voor perfecte 
kwaliteit. Dit maakt de hoofdtelefoon uitermate 
geschikt voor gebruik bij live-muziek of 
opnamesessies.

Luidspreker van 40 mm
De luidspreker van 40 mm is gemaakt van 
samengesteld mylar. Dit is een zeer gevoelig en 
krachtig bestanddeel dat geluid zonder hoorbare 
vervorming weergeeft.

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

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.

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

Comfortabel, voor langdurig gebruik
Dankzij de luxe, superzachte oorkussens kunt u uw 
hoofdtelefoon zo lang u wilt gebruiken, zonder 
ongemak.

Zelfinstellende binnenhoofdband
Doorgaans kunnen hoofdtelefoons die buitenshuis 
worden gedragen, worden aangepast door de 
hoofdband uit te schuiven. Dit kan onhandig zijn, 
omdat u dit in de meeste gevallen elke keer moet 
aanpassen als u de hoofdtelefoon gebruikt. Met de 
flexibele, zelfinstellende binnenhoofdband van deze 
hoofdtelefoon kunt u nu sneller en eenvoudiger van 
uw muziek genieten. De hoofdtelefoon past zich 
automatisch aan uw hoofd aan.

Flexi-Grip-ontwerp

Een zacht, flexibel onderdeel beschermt het snoer 
tegen schade wegens herhaaldelijk buigen.

Opbergetui inbegrepen
Berg uw hoofdtelefoon op in dit handige, zachte 
opbergetui. Zo voorkomt u bovendien dat de kabels 
in de war raken.

Snoer van 1,2 m
De ideale lengte van dit snoer geeft u de vrijheid uw 
audioapparaat overal neer te zetten.
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Specificaties
Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

17 x 19,5 x 7,5 cm
• Gewicht: 0,15 kg

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

Comfort
• Volumeregeling

Geluid
• Akoestisch systeem: Halfopen
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 12 - 24.000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 105 dB
• Diameter van luidspreker: 40 mm
• Type: Dynamisch
• Spreekspoel: CCAW

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 29 x 21,8 x 25 cm
• Nettogewicht: 0,45 kg
• Brutogewicht: 1,72 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,27 kg
• EAN: 87 12581 55529 0
• Aantal consumentenverpakkingen: 3

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

19,5 x 21,5 x 8,5 cm
• Nettogewicht: 0,15 kg
• Brutogewicht: 0,47 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,32 kg
• EAN: 69 23410 70395 5
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy
•

Publicatiedatum  
2017-08-18

Versie: 1.0.11

12 NC: 8670 000 65865
EAN: 69 23410 70395 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

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

www.philips.com
Kenmerken
Headset met hoofdband
Voor over het oor Wit

http://www.philips.com

