
 

 

Philips
Hoofdtelefoon met 
nekband

SHS5200
Rijke bas

Duurzame kabel
Met deze reflectieve hoofdtelefoon met nekband bent u goed zichtbaar - en veilig - en 
kunt u genieten van fantastische prestaties en comfort.

Muziek in uw oren
• De 24-karaats vergulde plug levert een zeer betrouwbare verbinding
• Door Bass Beat-openingen wordt luchtcirculatie mogelijk voor een beter geluid.

Passend voor iedereen
• Oorkussens geven meer draagcomfort en grotere basrespons

Altijd klaar om te vertrekken
• Het trekontlastingssysteem verbetert de betrouwbaarheid
• Voor uw veiligheid reflecteert deze nekband in het donker
• De enkele kabel raakt minder in de war en geeft een beter comfort
• Het met textiel bedekte snoer gaat langer mee en raakt minder in de war



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

Bass Beat-openingen
Door Bass Beat-openingen wordt luchtcirculatie 
mogelijk, zodat u een nog beter geluid hebt met rijke, 
diepe bastonen.

Comfortabele oorkussens
De speciale vorm en luxe materialen die voor de 
oorkussens van deze Philips-hoofdtelefoons worden 
gebruikt, zorgen voor een perfecte pasvorm en een 
optimaal comfort. Ze voorkomen dat er geluid 
verloren gaat en verbeteren tevens de basprestaties. 
De oorkussens zijn zo gevormd, dat ze perfect om 
uw oor passen.

Trekontlastingssysteem
Het trekontlastingssysteem vermindert de druk op 
het snoer wegens herhaaldelijk buigen en verlengt de 
levensduur van de aansluiting.

Reflecterende nekband
Het speciale reflectieve materiaal op de nekband 
zorgt dat u in het donker zichtbaar bent.

Enkele kabel
Voor uw gemak is de kabel maar aan één zijde 
aangesloten, waardoor het risico op verwarring 
vermindert en u de kabel eenvoudiger kunt 
opwinden.

Met textiel bedekt snoer
De aantrekkelijke textielen bedekking voorkomt dat 
snoeren in de war raken, gaat erg lang mee en 
verlengt de levensduur van het product.
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Geluid
• Akoestisch systeem: open
• Spreekspoel: koper
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 12 - 24.000 Hz
• Impedantie: 24 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 100 mW
• Gevoeligheid: 106 dB
• Diameter van de luidspreker: 30 mm
• Type: Dynamisch

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: aan één kant
• Kabellengte: 1,5 m
• Connector: 3,5 mm
• Afwerking van de aansluiting: verguld
• Type kabel: OFC

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

17,6 x 22 x 6,2 cm
• Brutogewicht: 0,149 kg

• Nettogewicht: 0,053 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,096 kg
• EAN: 87 12581 33422 2
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

Omdoos
• Brutogewicht: 14,261 kg
• Omdoos (L x B x H): 80,2 x 48 x 41,6 cm
• Nettogewicht: 2,544 kg
• Gewicht van de verpakking: 11,717 kg
• EAN: 87 12581 33424 6
• Aantal consumentenverpakkingen: 48

Binnendoos
• Brutogewicht: 1,447 kg
• Binnendoos (L x B x H): 39 x 22,9 x 19,4 cm
• Nettogewicht: 0,318 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,129 kg
• EAN: 87 12581 33423 9
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
•
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