
 

 

Philips
Stereohoofdtelefoon

Voor over het oor
Zwart

SHP1900
Lichtgewicht en comfortabel

Hoofdtelefoon van normale grootte met licht ontwerp voor comfortabel luisterplezier

U vergeet dat u hem draagt!
• Hoofdband past zichzelf aan elk hoofd aan
• Het ontwerp is zo licht dat u de hoofdtelefoon bijna niet voelt zitten

De perfecte luisterervaring
• De oorschelpen bedekken uw hele oor en blokkeren zo extern geluid

Altijd klaar om te vertrekken
• Dankzij het snoer van 2 m kunt u de speler in uw tas stoppen



 Snoer van 2 m
De ideale snoerlengte geeft u meer 
bewegingsvrijheid. Hierdoor kunt u zelf bepalen 
waar u uw audio-apparaat mee naartoe neemt.

Oorschelpen van standaardformaat
De oorschelpen bedekken uw hele oor en blokkeren 
zo extern geluid

Volledig instelbare hoofdband
Hoofdband past zichzelf aan elk hoofd aan

Licht ontwerp
Het ontwerp is zo licht dat u de hoofdtelefoon bijna 
niet voelt zitten
SHP1900/10
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Geluid
• Akoestisch systeem: Openen
• Magneettype: Neodymium
• Frequentiebereik: 20 - 20 000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Gevoeligheid: 98 dB
• Diameter van luidspreker: 40 mm

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: Aan één kant
• Kabellengte: 2 m
• Afwerking van aansluiting: Verchroomd
• Type kabel: Koper

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 17 cm * 9 cm * 19 

cm
• Gewicht: 0,193 kg

Omdoos
• EAN: 87 12581 40182 5

• Brutogewicht: 1,18 kg
• Omdoos (L x B x H): 30,9 x 21,5 x 24,3 cm
• Nettogewicht: 0,579 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 0,601 kg

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

17,6 x 24,8 x 9,5 cm
• EAN: 87 12581 40180 1
• Brutogewicht: 0,308 kg
• Nettogewicht: 0,193 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 0,115 kg
• Type schap: Beide

Ontwerp
• Kleur: Zwart
•
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