Philips
Sluchátka se sluchátkovým
obloukem

SBCHS900

Skládací sluchátkový oblouk
Vynikající zvuk
Berte s sebou tato skládací sluchátka plné velikosti kamkoli jdete a vychutnejte si svou
hudbu kdekoli.
Hudba pro vaše uši
• 40mm vinutí reproduktoru přináší nezkreslený zvuk
• Zlacená zástrčka zajistí spolehlivé připojení
• Vychutnejte si nepřekonatelný výkon i kvalitu zvuku
• Neodymový magnet zlepšuje výkon basů a citlivost
Stvořeno pro vás a váš životní styl
• Polstrování zvyšuje pohodlí a odezvu basů
• Větší pohodlí pro delší použití
Vždy připraveno k provozu
• Kabel o délce 1,5 m umožní vložit přehrávač do tašky
• 3,5 - 6,35mm adaptér pro všechny typy audio přístrojů
• Oblouk na krk lze složit a pohodlně uložit
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Sluchátka se sluchátkovým obloukem
Technické údaje

Zvýraznění výrobku

Zvuk
•
•
•
•
•
•
•
•

Akustický systém: Otevřený
Kmitočtová charakteristika: 10 - 28 000 Hz
Impedance: 32 ohmů
Typ magnetu: Neodymový
Maximální příkon: 500 mW
Citlivost: 102 dB
Průměr reproduktoru: 40 mm
Typ: Dynamický

• Vinutí reproduktoru Voice Coil: Hliník.vodiče s
měděným pláštěm CCAW
• Membrána: Mylarová

Možnosti připojení

• Konektor: 3,5 mm stereo
• Povrchová úprava konektoru: Pozlacený (24
karátů)
• Délka kabelu: 1,5 m
• Typ kabelu: Z bezkyslíkaté mědi (OFC)
• Kabelové propojení: Jednostranné
•

40mm vinutí reproduktoru
40mm vinutí reproduktoru z kompozitního mylarového
materiálu pro vysoce citlivou a přesto výkonnou
jednotku přináší zvuk bez slyšitelného zkreslení.
Pozlacený konektor (24k)
Povrchová úprava zásuvky z drahého kovu vám zajistí
spolehlivější připojení a kvalitnější zvuk.
Výborná kvalita zvuku
Akusticky dokonalé provedení a vysoce kvalitní ovladače
zajišťují nepřekonatelný zvuk.
Neodymový magnet
eodym je nejlepší materiál pro vytvoření silného
magnetického pole pro větší citlivost vinutí
reproduktoru, lepší odezvu basů a celkově vyšší kvalitu
zvuku.
Komfortní polstrování náušníků
Zvláštní tvar a luxusní polstrovací materiál na
sluchátcích zaručují dokonalé uchycení a maximální
pohodlí. Nepropouští zvuk a zlepšuje i výkon basů. Tvar
náušníků dokonale odpovídá lidskému uchu.
Pohodlné nošení
Sluchátka kopírující tvar vašeho ucha zaručují větší
pohodlí a požitek z dlouhodobého poslechu.
Kabel 1,5 m
Ideální délka kabelu vám poskytne více volnosti pohybu
a možnost volby, kde budete audio zařízení nosit.
Adaptér pro audio konektory
S tímto adaptérem můžete použít sluchátka na
zařízení s konektory o průměru 3,5 nebo 6,35 mm a
získáte tak větší možnost volby.
Skládací oblouk na krk
Sluchátka, která nepoužíváte, lze složit a pohodlně
uložit.
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