
 

 

Philips
Lichtgewicht headset

SHL1705BK
Comfortabel licht, krachtig geluid

Duurzaam en licht ontwerp
De uiterst lichte hoofdband en zachte oorkussens geven u het gevoel alsof u niets draagt, 
al luistert u uren achter elkaar naar muziek. De oorschelpen zijn draaibaar, zodat u de 
hoofdtelefoon plat kunt opbergen.

Voor fantastisch muziekplezier
• De luidspreker van 30 mm levert grootse prestaties

Ontworpen voor u en uw levensstijl
• De ultralichte hoofdband verbetert het comfort en de pasvorm
• De sober ontworpen hoofdband is volledig instelbaar voor een optimale pasvorm
• Oorschelpen met oorkussentjes bieden extra comfort

Altijd klaar om te vertrekken
• Met de opvouwbare hoofdband kunt u de hoofdtelefoon eenvoudig meenemen
• Microfoon in het snoer voor gemakkelijke gesprekken



 Luidspreker van 30 mm
De luidspreker van 30 mm is compact voor een 
groot draagcomfort en tegelijk groot genoeg om een 
helder, krachtig geluid te geven. Daarmee heeft deze 
luidspreker het perfecte formaat voor ongestoord 
luisterplezier.

Ultralichte hoofdband
De platte, lichte hoofdband van roestvrij staal is zo 
licht dat u nauwelijks merkt dat u hem draagt.

sober ontwerp
Eenvoudige hoofdband, maar wel volledig instelbaar, 
zodat deze voor iedereen comfortabel zit.

Oorschelpen met oorkussentjes
De oorschelpen van deze Philips-hoofdtelefoon 
hebben oorkussentjes van een zachte schuimlaag. Dit 
is zo comfortabel dat u amper merkt dat u hem 
draagt.

Opvouwbare hoofdband
U kunt de hoofdtelefoon klein opvouwen, zodat u 
deze na gebruik eenvoudig kunt opbergen.
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Geluid
• Akoestisch systeem: Openen
• Magneettype: Neodymium
• Diafragma: Mylar-dome
• Spreekspoel: Koper
• Frequentiebereik: 19 - 20.000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 30 mW
• Gevoeligheid: 103 dB
• Diameter van de luidspreker: 32 mm
• Type: Dynamisch

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: Parallel lopend, symmetrisch
• Kabellengte: 1,2 m
• Connector: 3,5 mm stereo
• Afwerking van de aansluiting: verguld
• Type kabel: Koper
• Compatibel met:: iPhone, Blackberry, HTC, LG, 

Motorola, Palm

Omdoos
• Brutogewicht: 0,6405 kg

• Omdoos (L x B x H): 24 x 11 x 21 cm
• Nettogewicht: 0,204 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,4365 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• GTIN: 1 69 23410 71227 5

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

19,5 x 22,2 x 3,5 cm
• Brutogewicht: 0,164 kg
• Nettogewicht: 0,068 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,096 kg
• EAN: 69 23410 71227 8
• Aantal producten: 3
• Verpakkingstype: Dummy
• Type schap: Dummy

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

14 x 16,5 x 5,5 cm
• Gewicht: 0,0679 kg
•

Specificaties
Lichtgewicht headset
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