Philips
Stereo hoofdtelefoon

LFH2236

Een uitstekende audiokwaliteit
met de Philips stereo hoofdtelefoon
Ultralichte hoofdtelefoon, ontworpen voor comfort bij langdurig gebruik. De bastoonopeningen produceren een diep, rijk geluid. De geluiden om u heen worden perfect
tegenhouden, terwijl het geluid uit de hoofdtelefoon in een afgesloten ruimte wordt
bewaard voor een perfecte kwaliteit.
Superieure audiokwaliteit
• Professionele hoofdtelefoon voor een geconcentreerde transcriptie in drukke
kantooromgevingen
• De luidsprekerdriver van 30 mm levert een uitstekende geluidsprestatie
• Bastoon-openingen maken een luchtbeweging mogelijk waardoor het geluid beter wordt
Voor optimale resultaten
• Versterkte kabelconnectoren voor kwaliteit en duurzaamheid
• Ultralichte hoofdband voor meer comfort en een betere pasvorm
• Een kabel van 3 meter voor bewegingsvrijheid op uw werkplek

LFH2236

stereo hoofdtelefoon

Specificaties
Geluid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type: binauraal
Geluidsmodus: stereo
Technologie: dynamisch
Akoestisch systeem: open
Magneettype: ferriet
Stemspoel: koper
Diafragma: Mylar-dome
Frequentiebereik: 18 Hz–20 kHz
Impedantie: 32 Ohm
Maximaal ingangsvermogen: >100 mW
Gevoeligheid: 96 dB
Diameter luidspreker: 30 mm

Connectiviteit
•
•
•
•
•

Kabelaansluiting: twee parallel, symmetrisch
Kabellengte: 3 m
Connector: 3,5 mm stereo
Kabeltype: koper
Type plug: verguld, rechthoekige stereoplug

Highlights
Inhoud verpakking

• Hoofdtelefoon
• Twee verwisselbare oorkussentjes

Compatibiliteit

• Alle Philips desktop dicteer- en
transcriptiesystemen
• Philips Pocket Memo digitale recorder LFH9375,
LFH9380, LFH9500 serie, LFH9600 serie
• Philips Pocket Memo vergaderrecorder LFH0955

Groenspecificaties

• Compliant met 2002/95/EG (RoHS)
• Loodvrij gesoldeerd product

Specificaties

• Productafmetingen: 170 mm × 135 mm × 50 mm
• Gewicht: 75 g

Accessoires

• Philips USB audio-adapter LFH9034

Alles wat u nodig hebt

Philips accessoires zijn ontworpen om u te helpen
het beste uit uw Philips dicteerapparatuur te halen.
Ze garanderen optimale resultaten en zorgen dat
uw Philips-producten langdurig gebruikt kunnen
worden.

Luidspreker van 30 mm

Compact voor meer draagcomfort, maar groot
genoeg voor een glashelder, krachtig geluid: de
30 mm luidspreker heeft de perfecte grootte
voor ongestoord luisterplezier.

Bastoon-openingen

Bastoon-openingen maken een luchtbeweging
mogelijk, waardoor het geluid beter wordt en
een diep basgeluid krijgt.

Versterkte kabelaansluiting

Een zacht plastic onderdeel op de oorschelp
vermindert de belasting van de kabel, beschermt
de aansluiting en voorkomt schade door
veelvuldig buigen.

Ultralicht ontwerp

De smalle, lichte roestvrijstalen hoofdband is zo
licht dat u nauwelijks merkt dat u hem draagt.

Kabel van 3 meter

De 3 meter lange kabel geeft u bewegingsvrijheid
op uw werkplek zonder dat u de hoofdtelefoon
hoeft af te zetten.
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