
 

 

Philips
Hoofdtelefoon met 
oorhaakje

SHS8005
Eersteklas geluid

Voor bediening van uw iPod
Geniet in alle comfort van een geweldig geluid. Deze oorhaakjes passen zich aan uw oor 
aan zodat ze zacht aanvoelen, maar stevig blijven zitten. Hoogwaardige hoofdtelefoon 
met oorhaakjes. Bedien uw iPod met één hand via het snoer.

Altijd klaar om te vertrekken
• U hebt de bediening van uw iPod binnen handbereik
• Anti-tug-ontwerp voor een extra stevige pasvorm
• Een snoer van 1,2 m dat ideaal is voor gebruik buitenshuis

Voor fantastisch muziekplezier
• Ultrakleine efficiënte driver voor een perfecte pasvorm en perfect geluid
• Passieve geluidsisolatie voor beter geluid bij lagere volumes
• Turbo Bass geeft u fantastische diepe en dynamische bastonen

Ontworpen voor u en uw levensstijl
• Flexibele rubberen oorhaakjes voor een comfortabele en stevige pasvorm
• 3 verwisselbare rubberen oordopjes, dus geschikt voor alle oren



 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.

Anti-pull-ontwerp
Dankzij het unieke ontwerp blijft de hoofdtelefoon 
goed in uw oren zitten, ongeacht uw bezigheden. 
Wanneer er aan het snoer wordt getrokken, zet de 
hoofdtelefoon zich vast.

Snoer van 1,2 m
De ideale lengte van dit snoer geeft u de vrijheid uw 
audioapparaat overal neer te zetten.

Ultrakleine efficiënte driver
Hierdoor kunt u nog steeds genieten van de 
geweldige geluidskwaliteit van de hoofdtelefoon bij 
lagere volumes. Daarnaast profiteert u van het feit 
dat de batterij een langere levensduur heeft.

Passieve geluidsisolatie
De perfecte, comfortabele oortelefoon houdt 
achtergrondgeluiden tegen, zodat u volledig van uw 
favoriete muziek kunt genieten. Zo kunt u ook bij 
lagere volumes genieten van de uitstekende 
geluidskwaliteit van de hoofdtelefoon en gaan de 
batterijen langer mee.

Turbo Bass
Het unieke bass-golfontwerp maakt de lage tonen 
superkrachtig door deze lijnrecht naar uw oren te 
brengen. Het resultaat is een fantastische, 
realistische en nog meeslependere luisterervaring.

Flexibele rubberen oorhaakjes
De rubberen oorhaakjes zijn voorzien van een 
antisliphandgreep voor een extra stevige en 
comfortabele pasvorm, waardoor de hoofdtelefoon 
urenlang op zijn plaats blijft zitten. Ideaal voor actief 
gebruik.

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.
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Geluid
• Akoestisch systeem: open
• Magneettype: Neodymium
• Frequentiebereik: 6 - 23.500 Hz
• Diafragma: Mylar-dome
• Spreekspoel: CCAW
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 102 dB
• Diameter van de luidspreker: 15 mm
• Type: Dynamisch

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: parallel lopend, symmetrisch
• Kabellengte: 1,2 m
• Connector: 3,5 mm
• Afwerking van de aansluiting: verguld
• Type kabel: OFC

Binnendoos
• Brutogewicht: 0,5538 kg
• Binnendoos (L x B x H): 21,2 x 16,4 x 11,9 cm
• Nettogewicht: 0,099 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,4548 kg

• EAN: 87 12581 50055 9
• Aantal consumentenverpakkingen: 6

Omdoos
• Brutogewicht: 5,098 kg
• Omdoos (L x B x H): 44,7 x 35,7 x 28,1 cm
• Nettogewicht: 0,792 kg
• Gewicht van de verpakking: 4,306 kg
• EAN: 87 12581 50056 6
• Aantal consumentenverpakkingen: 48

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

9,5 x 17,2 x 3 cm
• Brutogewicht: 0,04728 kg
• Nettogewicht: 0,0165 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,03078 kg
• EAN: 87 12581 50054 2
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

Gemak
• Volumeregeling
•

Specificaties
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