
 

 

Philips
Fülbe helyezhető 
fejhallgató

SHE8500
Egyedülálló hangzás

Tökéletes szigetelés
Fülbe helyezhető fejhallgató a kiváló minőségű hangzásért. A különlegesen kis méretű hangsugárzóknak 

és a 3-féle választható fülpárnaméretnek köszönhetően a hang a füléhez közelebb keletkezik, míg a jó 

szigetelés kiküszöböli a külső zajokat. A választható fülpárnaméret kényelmes illeszkedést garantál.

Zene füleinek
• A passzív zajkiszűrés kisebb hangerőn is jobb hangzást biztosít
• Nagyobb basszus és érzékenység a neodímium mágnessel
• A rézborításos alumíniumvezeték javítja a hangminőséget
• A 24 karátos arannyal borított dugó ultra megbízható kapcsolatot nyújt

Az Ön stílusához készült
• A 3 cserélhető gumi fülpárna kiválóan illeszkedik minden fülhöz
• Az ergonomikus fejhallgató növeli a felhasználó kényelmét
• Aszimmetrikus kábel gondoskodik arról, hogy a kábel ne legyen útban.

Mindig készen áll
• A tok védi az éppen nem használt fejhallgatót
• Az 1,2 m hosszúságú kábel ideális a szabadtéri használathoz
• A tartós, rugalmas fogantyú erős, rugalmas csatlakozást képez



 Passzív zajkiszűrés
A tökéletesen pontos illeszkedés révén a háttérzajok 
nem zavarhatják meg a csúcsminőségű hangzás 
élvezetében. A fejhallgató alacsonyabb 
hangerőfokozat mellett is kiváló hangminőséget 
biztosít, így hosszabb akkumulátor-élettartamot 
garantál.

Neodímium mágnes
A Neodímium a legjobb anyag erős mágneses terek 
létrehozásához, nagyobb hangtekercs 
érzékenységgel, jobb mélyhangvisszaadás és jobb 
összteljesítménnyel és hangminőséggel.

CCAW hangtekercs
A kiváló minőségű rézborításos alumíniumvezeték 
(CCAW) alkalmazásával a fejhallgató 
hangtekercsében jelentősen javul a hang minősége.

24 karátos arannyal borított dugó
Biztos lehet benne, hogy az arany borítás a dugón 
sokkal megbízhatóbb és jobb minőségű audió 
kapcsolatot nyújt Önnek.

Az optimális illeszkedésért
A 3 különböző méretű, cserélhető gumi fülpárna 
valamelyike biztosan pontosan illeszkedik a fülébe.

kényelmes kialakítás
A fejhallgató a fülének megfelelő formára lett 
tervezve, hogy kényelmesebb legyen, és hosszabban 
tudja viselni.

aszimmetrikus kábelezési rendszer
Ez az egyszerű, de mégis igen hatékony megoldás 
azért működik jól, mert lehetővé teszi, hogy ne a 
mellkasán, hanem a háta mögött vezesse le a kábelt.

Tok
Ha nem használja fejhallgatóját, ebben a tokban 
tárolhatja a legkényelmesebben, és ily módon 
megakadályozhatja a kábel összetekeredését is.

1,2 méter hosszú kábel
Ideális hosszúságú kábel, amely több szabadságot 
nyújt a felhasználó számára, aki eldöntheti, hol 
kívánja viselni az audioeszközt.

Flexi-Grip dizájn
A lágy, rugalmas alkatrész megvédi a 
kábelcsatlakozást a sérüléstől, melyet a gyakori 
hajlítás okozna.
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Hang
• Akusztikai rendszer: Nyitva
• Mágnes típusa: Neodímium
• Hangtekercs: CCAW
• Membrán: Mylar kúpos
• Frekvenciaátvitel: 6 - 23 500 Hz
• Impedancia: 16 ohm
• Maximális energiabemenet: 50 mW
• Érzékenység: 102 dB
• Hangszóró átmérő: 10 mm
• Típus: Dinamikus

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: Két párhuzamos, aszimmetrikus
• Kábelhosszúság: 1,2 m
• Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó
• Csatlakozó kivitele: 24 k aranybevonatú
• Kábel típusa: OFC

Tartozékok
• Hordtáska

Belső karton
• Bruttó tömeg: 0,554 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

23,3 x 18,5 x 11,3 cm
• Nettó tömeg: 0,396 kg
• Önsúly: 0,158 kg

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 10,06 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

48,1 x 40 x 48 cm
• Nettó tömeg: 1,728 kg
• Önsúly: 8,332 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

10 x 22 x 3 cm
• Bruttó tömeg: 0,066 kg
• Nettó tömeg: 0,018 kg
• Önsúly: 0,048 kg
•
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