
dnoduché HiFi slúchadlá
Je
Veľmi jasné neodýmiové reproduktory

Tieto jednoduché HiFi slúchadlá s veľmi jasnými neodýmiovými reproduktormi sú 

optimalizované pre skvelý zvuk z digitálnych zvukových zdrojov.

Dokonalý zážitok z počúvania
• Vysoko kvalitný lineárny kryštálový bezkyslík. medený kábel
• Slúchadlo so zadným otvorom maximalizuje kvalitu zvuku a prúdenie vzduchu
• Optimalizované pre digitálny zvuk pre lepší hudobný zážitok

Zabudnete, že ich máte na sebe!
• Personalizujte si umiestnenie pre vyššie pohodlie počas dlhého používania
• Hlavový most Flexi-Fit™ automaticky ponúka maximálne pohodlie

Vždy pripravený
• Oddeliteľný kábel predlžuje životnosť a zjedn. skladovanie
• Odkladacia skrinka ponúka možnosť uloženia a ochrany slúchadiel
• Jednostranný kábel bráni zamotaniu kábla a zvyšuje pohodlie
Philips
Stereofónne Hifi slúchadlá
SBCHP1000
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Zvuk
• Akustický systém: Takmer otovrené
• Frekvenčná odozva: 5 - 40 000 Hz
• Celkový odpor: 32 Ohmov
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Maximálny príkon: 1 500 mW
• Citlivosť: 106 dB
• Priemer reproduktora: 50
• Hlasová cievka: CCAW
• Membrána: Mylarová kupola

Pripojiteľnosť
• Konektor: 3,5 & 6,3 mm stereo
• Zakončenie konektorov: 24k pokované zlatom
• Dĺžka kábla: 4 m
• Typ kábla: LC-OFC
• Pripojenie kábla: Jednostranné

Príslušenstvo
• Prípojka adaptéra: 3,5-6,3 mm
•

N
B
u
p
n

O
O
d
k

H
V
v
s

O
N
s

L
E
m
s

S
O
s
a

O
T
v
r
k
ú
v
p

J
K
z
n

astaviteľná úroveň pohodlia
ez ohľadu na to, ako radi nosíte svoje slúchadlá, táto 
nikátna konštrukcia hlavového mostu vám vždy 
oskytne personalizovanú a pohodlnú polohu. Vďaka 
astavovaniu výšky môžete nosiť slúchadlá oveľa dlhšie.

ddeliteľný kábel
ddeliteľný kábel sa dobre uskladňuje a jednoducho sa 
á nahradiť, preto v prípade jeho poškodenia nemusíte 
upovať nové slúchadlá.

lavový most Flexi-Fit™
nútorný hlavový most sa automaticky prispôsobuje 
ašej hlave, takže vám poskytne také pohodlie, že 
lúchadlá ani necítite.

dkladacia skrinka na slúchadlá
ajbezpečnejší spôsob, ako sa postarať o vaše 

lúchadlá a kábel, keď ich nepoužívate.

C-OFC kábel
xtrémne čistá meď použitá na výrobu tohto kábla 
inimalizuje straty prenosu, prenáša do slúchadiel 

ignál jedinečnej kvality a čistý zvuk do vašich uší.

lúchadlo so zadným otvorom
tvory v slúchadle maximalizujú prúdenie vzduchu, čím 

a dosahuje prirodzená čistota zvuku a optimalizovaný 
kustický výkon.

ptimalizované pre digitálny zvuk
ieto slúchadlá sú optimalizované na to, aby ste si mohli 
ychutnať súčasné digitálne zdroje zvuku s vysokým 
ozlíšením, ako napríklad Super Audio CD, čo je formát, 
torý zachytáva atmosféru hudby a jej emocionálny 
činok s výnimočným realizmom. Tieto slúchadlá 
ytvorili vlastní zvukoví experti spoločnosti Philips a 
oskytujú mimoriadne čistý a prirodzený zvuk.

ednostranný kábel
ábel je zvyčajne pripojený len ne jednej strane, čo 
načne znižuje riziko zamotania a uľahčuje jeho 
avíjanie.
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