
 

 

Philips
iPhone-headset - 
afstandsbed. en mic.

SHH9756
Eindeloos comfortabel

voor iPhone
Dankzij de luidsprekerhoes met zachte gelkussens en een ontwerp dat als gegoten in uw oren 
zit, biedt deze headset optimaal comfort. En dankzij de geïntegreerde afstandsbediening met 
microfoonregeling kunt u uw iPhone gewoon in uw zak of tas laten zitten.

Ideaal gezelschap voor uw iPhone, iPod en iPad
• Afstandsbediening met microfoon en volumeregeling in het snoer

U vergeet dat u ze draagt!
• Eindeloos comfortabel met gelkussens

Muziek in uw oren
• Helder geluid
• Uitzonderlijke geluidsisolatie voor een hoogwaardig geluid bij een laag volume

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



 Afstandsbediening en microfoon in het 
snoer
Wilt een nummer overslaan? Het volume wijzigen? 
Een oproep aannemen of weigeren? Een 
spraakmemo opnemen? De afstandsbediening heeft 
een gevoelige microfoon plus volumeregeling (ook 
voor de microfoon), belfuncties en afspeelfuncties. 
Met deze headset heeft u alle belangrijke functies 
binnen handbereik en kunt u uw iPhone of iPod dus 
gewoon met een vergrendeld scherm in uw tas laten 
zitten.

Eindeloos comfortabel
Deze hoofdtelefoon met gelkussens is ontworpen 
voor eindeloos comfort. De zachte kussens nemen 
ongemerkt de vorm van uw oor aan. Vanaf nu is dit 
uw favoriete hoofdtelefoon.

Helder geluid
Dankzij het ergonomische ontwerp gaat het heldere 
geluid rechtstreeks naar uw oor. Een perfecte 
afsluiting zorgt ervoor dat ruis wordt onderdrukt. U 
kunt helemaal opgaan in uw muziek en gesprekken.

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.
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Kenmerken
• Volumeregeling •
Geluid
• Frequentiebereik: 5 - 23.500 Hz
• Diameter van de luidspreker: 8,6 mm
• Akoestisch systeem: Openen
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: CCAW
• Diafragma: Mylar-dome
• Impedantie: 16 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 103 dB
• Type: Dynamisch

Connectiviteit
• Kabellengte: 1,2 m
• Connector: Stekker van 3,5 mm (4 polen) voor 

iPhone/iPod
• Afwerking van de aansluiting: 24-karaats verguld
• Type kabel: OFC
• Compatibel met:: iPhone 3GS, iPod touch 2e 

generatie, iPod Classic 120 GB, iPod nano 4e 
generatie (video) (mogelijk heeft uw iPhone of iPod 
een software-upgrade nodig om de microfoon en 
volumeregeling te ondersteunen).

Gemak

Binnendoos
• EAN: 87 12581 50093 1
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 26 x 10,5 x 16,8 cm
• Brutogewicht: 0,628 kg
• Nettogewicht: 0,0744 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,5536 kg

Omdoos
• EAN: 87 12581 50089 4
• Aantal consumentenverpakkingen: 96
• Omdoos (L x B x H): 53,5 x 43,5 x 35,8 cm
• Brutogewicht: 11 kg
• Nettogewicht: 1,1904 kg
• Gewicht van de verpakking: 9,8096 kg

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 87 12581 50085 6
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 17,2 x 4 cm
• Brutogewicht: 0,093 kg
• Nettogewicht: 0,0124 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,0806 kg
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