
 

 

Philips
Oortelefoon met 
ruisonderdrukking

Bediening volume en nummers 

van iPod

SHN6000
90% minder extern geluid

Actieve ruisonderdrukking voor de iPod
Sluit het storende lawaai van de trein of het vliegtuig buiten. Deze nieuwe hoofdtelefoon 
voor uw iPod onderdrukt 90% van de ruis. Eenvoudig mee te nemen dankzij de geringe 
afmetingen en zonder externe batterij direct op te laden via de iPod.

Optimaal luisterplezier in rumoerige omgevingen
• 90% minder extern geluid
• Gebogen akoestisch kanaal voor een gericht, nauwkeurig geluid
• Nauwkeurig afgestemde luidsprekers voor een gedetailleerd en dynamisch geluid

Ultiem gemak voor onderweg
• Rechtstreeks gevoed door uw iPod
• U hebt de bediening van uw iPod binnen handbereik

Passend voor iedereen
• Ergonomisch, gebogen akoestisch ontwerp zorgt voor een natuurlijke pasvorm
• 3 verwisselbare rubberen oordopjes, dus geschikt voor alle oren



 90% minder extern geluid
De intelligente ruisonderdrukkingstechnologie en 
het gebogen akoestische ontwerp vergroten het 
luisterplezier bij lagere geluidsniveaus in een 
rumoerige omgeving. De technologie is vooral 
geschikt om lage frequenties (zoals het geronk van 
vliegtuigmotoren) te verwijderen, zodat u in het 
vliegtuig, de trein of op andere plaatsen van zachte 
muziek kunt genieten zonder storende 
achtergrondgeluiden.

Voor gericht geluid
Het ontwerp van het gebogen akoestische kanaal 
lijkt op de menselijke gehoorgang, zodat de 
geluidsgolven uit de luidspreker precies en met het 
zuiverste geluid naar uw trommelvlies worden 
geleid.

Gebogen akoestische pasvorm
Op basis van grondige kennis over de anatomie van 
de menselijke gehoorgang, past de gebogen 
akoestische vormgeving de hoek van de 
luidsprekerbuis en het oordopje aan de individuele 
vorm van uw oor aan. De natuurlijke pasvorm biedt 
optimaal comfort.

Past in alle oren

U kunt kiezen uit 3 verwisselbare oordopjes, van 
klein tot groot, dus er is altijd wel een paar waarmee 
deze Philips-oortelefoons perfect in uw oren passen.

Gevoed door uw iPod
U hoeft geen extra batterijen mee te nemen. Om het 
u extra gemakkelijk te maken, wordt deze 
hoofdtelefoon met ruisonderdrukking rechtstreeks 
door uw iPod gevoed.

De bediening van uw iPod
Met de bediening in het snoer kunt u eenvoudig het 
volume regelen, naar een vorig/volgend nummer 
gaan, vooruit-/achteruitspoelen en uw iPod afspelen 
en onderbreken. U hebt maar één hand nodig voor 
de bediening en u bent verzekerd van een unieke 
gebruikservaring.

Voor gedetailleerd en dynamisch geluid
De akoestiek van de hoofdtelefoon is nauwkeurig 
ontworpen volgens het geluidssysteem aan boord 
van een vliegtuig. Zo wordt elk detail 
gereproduceerd met het grootste dynamische 
bereik.
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Accessoires
• Beschermend etui: beschermend opbergetui 

inbegrepen

Connectiviteit
• Afwerking van de aansluiting: 30-pins Apple-

aansluiting

Geluid
• Magneettype: Neodymium
• Frequentiebereik: 20 - 23.500 Hz
• Maximaal ingangsvermogen: 15 mW
• Gevoeligheid: 104 dB
• Diameter van de luidspreker: 9 mm

Binnendoos
• Brutogewicht: 0,276 kg
• Binnendoos (L x B x H): 18,5 x 10,3 x 11,7 cm
• Nettogewicht: 0,078 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,198 kg

• EAN: 87 12581 49555 8
• Aantal consumentenverpakkingen: 3

Omdoos
• Brutogewicht: 3,328 kg
• Omdoos (L x B x H): 38,4 x 22 x 25 cm
• Nettogewicht: 0,624 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,704 kg
• EAN: 87 12581 49556 5
• Aantal consumentenverpakkingen: 24

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

9,5 x 19,7 x 3,5 cm
• Brutogewicht: 0,092 kg
• Nettogewicht: 0,026 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,066 kg
• EAN: 87 12581 49554 1
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
•

Specificaties
Oortelefoon met ruisonderdrukking
Bediening volume en nummers van iPod
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