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Sluchátka do uší
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okonale padnoucí s detailním zvukem
adné uchopení umožňuje dokonalé usazení do ucha

to vysoce výkonná sluchátka do uší Philips SHE9000/10 mají kovový plášť absorbující 
race. Vytvářejí věrné basy a naprosto přirozený zvuk. Jedinečně zakřivený design 
konale padne. Dokonalé odstínění šumů zajišťuje pěnová špička ComplyTM.

Vychutnejte si kvalitní zvuk
• Prvotřídní celokovový plášť zajišťuje přenos nijak nezměněného zvuku.
• Otvory se systémem Turbo Bass pro hlubší a bohatší basy
• Dokonalý tvar do uší blokuje mimořádný okolní hluk.
• Vynikající izolace zvuku zaručuje kvalitní poslech při nízké hlasitosti

Opravdu pohodlné nošení
• Unikátně zaoblený tvar umožňuje snadné uchopení pro dokonalé usazení
• Mimořádně měkké pěnové náušníky s tvarovou pamětí pro úžasně pohodlné usazení
• Design Ergonomic Angled Acoustic zabezpečuje přirozené uchycení sluchátek
• Mimořádně jemné silikonové krytky drží pohodlně v uších

Vždy připraveno k provozu
• Kabel potažený tkaninou vydrží déle a zabraňuje zamotání
• Skluzový zámek
• 1,2 m dlouhý kabel je ideální pro venkovní použití
• Odolný ohebný držák zajišťuje pevné a pružné spojení



 Prvotřídní celokovový plášť

Uvnitř pouzdra z prvotřídní oceli jsou tato 
sluchátka chráněna před nežádoucími 
vibracemi a přenos zvuku tak není ničím rušen, 
což zaručuje měkké basy a čisté tóny ve 
středních a vyšších frekvencích.

Pro nejhlubší a nejbohatší basy

Otvory se systémem Turbo Bass umožňují 
pohyb vzduchu pro reprodukci nejhlubších a 
nejbohatších basových tónů úrovně Hi-Fi.

Přesně vyladěná akustika
Dokonalé vnitřní těsnění uší těchto sluchátek 
do uší vás překvapí výjimečnou izolací zvuku.

Dokonalý zvuk při nízké hlasitosti
V hlučném prostředí již nemusíte zvyšovat 
hlasitost zvuku. Zakřivený akustický průduch a 
dokonale těsnící sluchátka významně eliminují 
hluk okolního prostředí a zároveň nabízejí 
stejně kvalitní zvuk i při nízké hlasitosti a také 
delší životnost baterií.

Unikátně zaoblený tvar
Unikátně zaoblený tvar pláště sluchátek 
umožňuje snadné uchopení a usnadňuje 

dokonalé usazení do ucha – i když jste neustále 
v pohybu.

Měkké pěnové náušníky s tvarovou 
pamětí

Mimořádně měkké pěnové náušníky 
s tvarovou pamětí se dokonale vytvarují podle 
obrysu vašich uší. To vám zajistí tak dokonalé 
usazení, že je stěží ucítíte.

Design odpovídající uchu
Designová nadřazenost mírného 
15stupňového naklonění u modelu Angled 
Acoustic, vycházející z anatomie lidského ucha, 
vytváří přirozené uchycení sluchátek a 
vrcholný komfort.

Mimořádně jemné silikonové krytky ve 
3 velikostech

Mimořádně jemné silikonové krytky těchto 
sluchátek do uší Philips se dodávají ve 
3 velikostech a drží pohodlně v uších, aniž 
byste museli tlačit, abyste odstínili nežádoucí 
šum.

Textilní kabel, který se nezamotá
Kabel potažený tkaninou zabraňuje zamotání, 
vydrží velmi dlouhou dobu a prodlužuje 
životnost výrobku.

Skluzový zámek

U sluchátek existuje riziko, že se kabely při 
nesprávném uložení zamotají. Zamotané 
kabely znesnadňují uložení sluchátek 
a následně jejich přípravu na poslech. 
Jednoduchým posunutím skluzového zámku 
směrem k náušníkům kabely úhledně udržíte 
pospolu a minimalizujete tak riziko jejich 
zamotání.

1,2m kabel
Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení 
můžete dát, kam budete chtít.

Design Flexi-Grip

Měkký materiál Flexi-Grip, kterým je povlečen 
korpus sluchátek, vylepšuje celkový výkon a 
prodlužuje životnost výrobku. Chrání připojení 
kabelů ke sluchátkům před poškozením v 
místech, kde dochází k častým ohybům 
korpusu sluchátek při opakovaném kontaktu 
s prsty uživatele při usazování a sundávání 
sluchátek.
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Zvuk
• Akustický systém: Uzavřený
• Membrána: mylarová kopule
• Kmitočtová charakteristika: 6 – 23 500 Hz
• Impedance: 16 ohmů
• Typ magnetu: Neodymový
• Typ: Dynamický
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: hliník.vodiče 

s měděným pláštěm CCAW
• Citlivost: 102 dB
• Průměr reproduktoru: 10 mm
• Maximální příkon: 15 mW

Možnosti připojení
• Konektor: 3,5 mm stereo
• Typ kabelu: bezkyslíkatá měď (OFC)
• Kabelové propojení: dvojité – paralelní, symetrické
• Délka kabelu: 1,2 m
• Povrchová úprava konektoru: pozlacený

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 17,5 x 0,4 cm
• Čistá hmotnost: 0,0119 kg
• Hrubá hmotnost: 0,0634 kg
• Hmotnost obalu: 0,0515 kg

• EAN: 69 23410 70813 4
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karta
• Typ umístění poličky: Obojí

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 38 x 29,5 x 25,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,2856 kg
• Hrubá hmotnost: 2,425 kg
• Hmotnost obalu: 2,1394 kg
• Počet spotřebitelských balení: 24
• GTIN: 1 69 23410 70813 1

Vnitřní krabice
• Vnitřní obal (D x Š x V): 18 x 8,5 x 10,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,0357 kg
• Hrubá hmotnost: 0,247 kg
• Hmotnost obalu: 0,2113 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
• GTIN: 2 69 23410 70813 8

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 2.1 x 2,3 x 1,3 cm
• Hmotnost: 0,0119 kg
•
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