
 

Philips
Lichte hoofdtelefoon

SHL4100
Lichtgewicht en ultracompact

Extra comfort
Minihoofdtelefoon met hoofdband die u kunt opvouwen tot zakformaat. Speciale naar 
voren gerichte luidspreker biedt extra comfort en past in elk oor.

Muziek in uw oren
• Met voorzijde voor een pasvorm geschikt voor alle oren die meer comfort biedt.
• De neodymium-magneet verbetert de bastonen en de gevoeligheid
• De 24-karaats vergulde plug levert een zeer betrouwbare verbinding
• Met koper bekleed aluminiumdraad verbetert de geluidskwaliteit

Ontworpen voor u en uw levensstijl
• De ultralichte hoofdband verbetert het comfort en de pasvorm
• De luidspreker van 15 mm optimaliseert het draagcomfort

Altijd klaar om te vertrekken
• Opvouwbaar voor compactheid, past gemakkelijk in uw zak
• Een snoer van 1,2 m die ideaal is voor gebruik buitenshuis
 



 Met voorzijde
Ontworpen met een voorzijde, waardoor de meeste 
druk op de oren wordt weggenomen en het comfort 
wordt verbeterd.

Neodymium-magneet
Neodymium produceert sterke magnetische velden 
en zorgt zo voor een grotere gevoeligheid van de 
spreekspoel, een snelle basrespons en een betere 
geluidskwaliteit.

24-karaats vergulde plug
De waardevolle goudmetalen afwerking op de plug 
zorgt voor een verbinding met een grotere 
betrouwbaarheid en een betere audiokwaliteit.

CCAW-spreekspoel
Door met koper bekleed aluminiumdraad (CCAW 
ofwel Copper Cladded Aluminium Wire) te 
gebruiken in de spreekspoel van de hoofdtelefoon-
driver wordt de geluidskwaliteit aanzienlijk 
verbeterd.

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

Luidspreker van 15 mm
Klein genoeg voor een optimaal draagcomfort en 
groot genoeg om een helder, storingsvrij geluid te 
geven. De luidspreker van 15 mm heeft het juiste 
formaat om optimaal van muziek te kunnen genieten.

Opvouwbaar voor compactheid
De hoofdtelefoon kan extreem klein worden 
opgevouwen, zodat deze in uw zak past.

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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Geluid
• Akoestisch systeem: Openen
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: CCAW
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentierespons: 10 - 20.000 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 102 dB
• Diameter van de luidspreker: 15 mm
• Type: Dynamisch

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: Parallel lopend, symmetrisch
• Kabellengte: 1,2 m
• Aansluiting: 3,5 mm stereo
• Afwerking van de aansluiting: 24-karaats verguld
• Type kabel: OFC

Binnendoos
• Brutogewicht: 0,872 kg
• Binnendoos (L x B x H): 24 x 22,9 x 19,4 cm
• Nettogewicht: 0,627 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,245 kg

Omdoos
• Brutogewicht: 8,7 kg
• Omdoos (L x B x H): 49 x 47,3 x 41 cm
• Nettogewicht: 1,248 kg
• Gewicht van de verpakking: 7,452 kg

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

17 x 22 x 3,7 cm
• Brutogewicht: 0,105 kg
• Nettogewicht: 0,026 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,079 kg
•
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