
 

 

Philips
Headset met hoofdband

Voor op het oor
Zwart

SHL4005
Dynamische bas

Met de draaibare oorschelpen bepaalt u zelf wat u hoort
Hoofdtelefoon met klassiek vormgegeven hoofdband met draaibare zachte oorschelpen. 
Bijzonder comfortabel, ook bij lange luistersessies of als u onderweg bent.

Voor fantastisch muziekplezier
• De luidspreker van 32 mm levert grootse geluidsprestaties

Ontworpen voor u en uw levensstijl
• Met de draaibare oorschelpen bepaalt u zelf wanneer u uw omgeving of uw muziek hoort
• Oorschelpen met oorkussentjes bieden extra comfort

Altijd klaar om te vertrekken
• Compact, opvouwbaar ontwerp dat u gemakkelijk meeneemt
• Microfoon in het snoer en knop voor gemakkelijk opnemen
• Een snoer van 1,2 m dat ideaal is voor gebruik buitenshuis



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

Luidspreker van 32 mm
Compact voor een groot draagcomfort en tegelijk 
groot genoeg om een helder, krachtig geluid te 
geven. Daarmee heeft de luidsprekerdriver van 32 
mm het perfecte formaat voor ongestoord 
luisterplezier.

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.

Draaibare oorschelpen
Nog gebruiksvriendelijkere draaibare oorschelpen 
waarmee u eenvoudig uw omgeving kunt horen

Compact en opvouwbaar
Uiterst compact en opvouwbaar, dus ideaal voor 
onderweg. Nu neemt u uw favoriete muziek overal 
mee naartoe.

Microfoon in het snoer en opneemknop
Microfoon in het snoer en knop voor gemakkelijk 
opnemen
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Geluid
• Akoestisch systeem: gesloten
• Diafragma: Mylar-dome
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: CCAW
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 40 mW
• Gevoeligheid: 102 dB
• Diameter van luidspreker: 32 mm
• Frequentiebereik: 19 - 21.000 Hz

Connectiviteit
• Kabellengte: 1,2 m
• Afwerking van aansluiting: verchroomd
• Type kabel: LC-OFC
• Kabelaansluiting: Parallel lopend, symmetrisch
• Aansluiting: 3,5 mm stereo

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

19,5 x 20 x 7,5 cm

• Brutogewicht: 0,265 kg
• Nettogewicht: 0,126 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,139 kg
• EAN: 69 23410 71186 8
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Type schap: Beide

Omdoos
• Brutogewicht: 1,045 kg
• Omdoos (L x B x H): 24,5 x 21,5 x 23 cm
• Nettogewicht: 0,378 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,667 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• GTIN: 1 69 23410 71186 5

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

15 x 16,5 x 7 cm
• Gewicht: 0,126 kg
•
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