
 

 

Philips
Hoofdtelefoon met 
hoofdband

SHL5010
Voor echte muziekliefhebbers

Waar u ook gaat!
Deze hoofdtelefoon is ontworpen om van muziek te genieten waar u ook gaat. Dankzij 
de zachte oorkussens kunt u zo lang u wilt uw favoriete nummers beluisteren. De 
fantastische geluidskwaliteit biedt u een nieuwe luisterervaring.

U vergeet dat u hem draagt!
• Hoofdband met een metalen veer zorgt voor een flexibele pasvorm op uw hoofd
• De lichte hoofdband verbetert het comfort en de duurzaamheid
• Zachte oorkussens zodat u zo lang u wilt kunt luisteren

Voor echte muziekliefhebbers
• Luidsprekers van 30 mm voor een geweldige geluidskwaliteit met diepe bassen
• Ruisisolatie voor zuiver geluid

Altijd en overal
• Een snoer van 1,2 m dat ideaal is voor gebruik buitenshuis
• Opvouwbare hoofdtelefoon, eenvoudig op te bergen en mee te nemen



 Luidsprekers van 30 mm
Luidsprekers van 30 mm voor een geweldige 
geluidskwaliteit met diepe bassen

Opvouwbaar

Opvouwbare hoofdtelefoon, eenvoudig op te bergen 
en mee te nemen

zachte oorkussens
Oorkussens van zacht leer zodat u uw favoriete 
nummers zo lang u wilt kunt beluisteren.
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Geluid
• Akoestisch systeem: Openen
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: CCAW
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 10 - 28.000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 106 dB
• Diameter van de luidspreker: 30 mm
• Type: Dynamisch

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

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Doos
• Aantal producten: 1
• EAN: 69 23410 71026 7
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,5 x 20 x 8 cm
• Brutogewicht: 0,369 kg
• Nettogewicht: 0,123 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,246 kg

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Brutogewicht: 1,3 kg
• Omdoos (L x B x H): 25 x 20,3 x 21,6 cm
• Nettogewicht: 0,369 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,931 kg
• GTIN: 1 69 23410 71026 4
•
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