
olledig flexibel oorhaakje
V
Verstelb

Deze Nike S

draagcomfor

Innov
• Blijft
• Inste
• Lich
• De n
• Voo
aar in alle richtingen voor een perfecte pasvorm

port Vapor-hoofdtelefoon is verstelbaar in alle richtingen voor optimaal 

t tijdens het hardlopen en andere activiteiten.

atie voor sporters
 goed in uw oor zitten als u onderweg bent
lbaar op drie manieren voor persoonlijk comfort en meer stabiliteit

tgewicht ontwerp verbetert het comfort bij langdurig gebruik.
eodymium-magneet verbetert de bass-tonen en de gevoeligheid

r gebruik bij actieve sporten
 

Philips
Hoofdtelefoon met 
oorhaakje

SHJ030



 

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

14,3 x 14,3 x 2,4 cm
• Brutogewicht: 0,083 kg
• Nettogewicht: 0,02 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,063 kg
• EAN: 87 12581 35470 1
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

Omdoos
• Brutogewicht: 2,103 kg

• Omdoos (L x B x H): 33,5 x 17,5 x 24 cm
• Nettogewicht: 0,24 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,863 kg
• EAN: 87 12581 37638 3
• Aantal consumentenverpakkingen: 12

Geluid
• Frequentierespons: 10 - 22.000 Hz
• Magneettype: Neodymium
• Impedantie: 16 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 102 dB
•
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