
 

 

Philips
Stereohoofdtelefoon

SHP2700
Krachtig geluid, superieur 

comfort
Sensationele bassen onderscheiden deze hoofdtelefoon van de rest. De 60 luchtopeningen op 
elke oorschelp verbeteren de luchtcirculatie voor een optimaal basgeluid en de zachtfluwelen 
voering zorgt voor een optimale pasvorm; de ideale hoofdtelefoon voor een rijke muziekbeleving.

De perfecte luisterervaring
• Robuuste 40 mm luidsprekers voor diepe en krachtige bassen
• 60 luchtopeningen op elke oorschelp voor een ruimtelijk basgeluid

U vergeet dat u hem draagt!
• Oorschelpen in drie richtingen draaibaar voor optimaal draagcomfort



 Draaibare oorschelpen
Oorschelpen in drie richtingen draaibaar voor 
optimaal draagcomfort

Krachtige bassen
Robuuste 40 mm luidsprekers voor diepe en 
krachtige bassen

Ruimtelijk basgeluid
60 luchtopeningen op elke oorschelp voor een 
ruimtelijk basgeluid
SHP2700/10
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Geluid
• Akoestisch systeem: Openen
• Magneettype: Neodymium
• Frequentiebereik: 18 - 28.000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 1500 mW
• Gevoeligheid: 104 dB
• Diameter van luidspreker: 40 mm

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: Aan één kant
• Kabellengte: 3 m
• Afwerking van aansluiting: Verchroomd
• Type kabel: OFC

Accessoires
• Adapter: 3,5 - 6,3 mm

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

19,5 x 24,5 x 10,7 cm
• EAN: 69 23410 70685 7
• Brutogewicht: 0,5199 kg
• Nettogewicht: 0,274 kg
• Aantal producten: 1
• Gewicht van de verpakking: 0,2459 kg

Omdoos
• EAN: 87 12581 58430 6
• Brutogewicht: 1,8099 kg
• Omdoos (L x B x H): 33,8 x 20,6 x 23,1 cm
• Nettogewicht: 0,822 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 0,9879 kg
•
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