
 

 

Philips
Slúchadlá do uší

SHE7850
Turbo Bass

Ušné slúchadlá s turbo nabitými basmi
Vysoko kvalitné slúchadlá s turbo nabitými basmi, ovládaním hlasitosti a nerozbitným 
obalom na prenášanie, keď sa práve nepoužívajú.

Hudba pre vaše uši
• Konektor pokovaný 24k zlatom zabezpečuje spoľahlivé spojenie
• Plátový medeno-hliníkový drôt zlepšuje kvalitu zvuku
• Zliatinový magnet zvyšuje basový výkon a citlivosť
• Turbo Bass poskytuje skvelé hlboké a dynamické basové tóny

Vyrobený pre vás a váš životný štýl
• 15 mm reproduktor optimalizuje pohodlie nosenia
• Vďaka asymetrickému prevedeniu kábel nezavadzia

Vždy pripravený
• 1,2 m kábel je ideálny na použitie vonku
• Puzdro na prenášanie chráni slúchadlá, keď ich nepoužívate
• Trvanlivý systém Flexi-Grip vytvára odolné a pružné spojenie
• Ovládač na kábli zjednodušuje nastavenie hlasitosti



 Konektor pokovaný 24k zlatom
Zakončenie konektora vzácnym zlatým kovom 
zaručí spoľahlivé spojenie a lepšiu kvalitu zvuku.

CCAW hlasová cievka
Kvalita zvuku sa použitím plátového medeno-
hliníkového drôtu v hlasovej cievke slúchadiel značne 
vylepší.

Zliatinový magnet
Zliatina je najlepší materiál pre vytváranie silnejšieho 
magnetického pola, čím sa zvyšuje citlivosť v hlasovej 
cievke, dosahuje sa lepšia odozvu basov a celkovo 
vyššia kvalita zvuku.

Turbo Bass
Unikátne prevedenie basovej vlny znásobuje basové 
tóny tým, že ich smeruje k ušiam poslucháča. 
Výsledkom je fantastický realizmus a pôsobivejší 
zážitok z počúvania.

15 mm reproduktor
15 mm reproduktor je dostatočne malý na dokonalé 
prispôsobenie a dostatočne veľký na poskytovanie 
ostrého, neskresleného zvuku. Ideálna veľkosť 
zaručuje zážitok z počúvania.

Asymetrický káblový systém
Toto jednoduché ale vysoko účinné riešenie 
zamotávania káblov je efektívne v tom, že umožňuje 
umiestniť kábel za krk a nie pod bradu.

1,2 metrový kábel
Ideálna dĺžka kábla umožňuje umiestniť audio 
zariadenie na želané miesto.

Puzdro na prenášanie
Toto puzdro predstavuje najvhodnejší spôsob, ako 
sa postarať o vaše slúchadlá a zabrániť zamotaniu 
kábla, keď sa nepoužívajú.

Dizajn flexibilného uchytenia
Mäkká, ohybná časť chráni káblový spoj pred 
poškodením, ktoré by inak spôsobilo opakované 
ohýbanie.

Ovládanie hlasitosti na kábli
Upravte hlasitosť na vhodnú úroveň bez toho, aby 
ste museli ísť k zdrojovému zariadeniu.
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Zvuk
• Akustický systém: Voľný
• Membrána: Mylarová kupola
• Frekvenčná odozva: 8 - 24 000 Hz
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Hlasová cievka: CCAW
• Celkový odpor: 16 Ohmov
• Maximálny príkon: 50 mW
• Citlivosť: 108 dB
• Priemer reproduktora: 15 mm
• Typ: Dynamický

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: Dvojité paralelné, asymetrické
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm stereofónny
• Vyhotovenie konektorov: 24k pokované zlatom
• Typ kábla: OFC

Vybavenie a vlastnosti
• Ovlád. hlasitosti

Príslušenstvo
• Puzdro na prenášanie

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: ,839 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

23,3 x 21,8 x 11 3 cm
• Čistá hmotnosť: ,648 kg
• Hmotnosť obalu: ,191 kg

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 14 826 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 48,8 x 45,8 x 49,2 cm
• Čistá hmotnosť: 13,424 kg
• Hmotnosť obalu: 1,402 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 10 x 22,1 x 3.4 cm
• Hmotnosť brutto: ,108 kg
• Čistá hmotnosť: ,06 kg
• Hmotnosť obalu: ,048 kg
•

Technické údaje
Slúchadlá do uší
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