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erfektne zapadnú a poskytujú čistý zvuk
dnoduché nasadenie umožní slúchadlám perfektne zapadnúť do ucha

to vysokovýkonné slúchadlá Philips SHE9000/10 s kovovým krytom pohlcujúcim vibrácie 
odukujú hlboké basy a realistický zvuk. Vďaka jedinečnému zakriveniu perfektne zapadnú do 
ha, kým špička obalená prispôsobivou penou ComplyTM zaručí dokonalú zvukovú izoláciu.

Vychutnajte si kvalitu zvuku
• Jedinečné kovové puzdro ponúka presné vysielanie zvuku.
• Silné vzduchové basové prieduchy pre najhlbšie a najbohatšie basy
• Perfektné utesnenie do ucha blokuje mimoriadny šum
• Výnimočná izolácia hluku pre kvalitný zvuk pri nízkej hlasitosti

Dokonalé pohodlie pri nosení
• Jedinečne tvarovaný dizajn umožní slúchadlám dokonale zapadnúť do ucha
• Ultramäkké vankúšiky z pamäťovej peny pre úžasne pohodlné nosenie
• Ergonomicky nasmerovaný akustický dizajn zaisťuje prirodzené uchytenie
• Výnimočne jemné silikónové náušníky zapadnú pohodlne do uší

Vždy pripravené
• Tkaninou potiahnutý kábel vydrží dlhšie a bráni zamotaniu
• 1,2 m kábel je ideálny na použitie vonku
• Posuvník proti zamotávaniu
• Trvanlivý systém Flexi-Grip vytvára odolné a pružné spojenie



 Jedinečné kovové puzdro

Tieto slúchadlá, ktoré sa nachádzajú v 
kvalitnom kove, sú tienené pred nepotrebnou 
vibráciou pre presné vysielanie zvuku, čo má za 
následok plynulú basovú odozvu a jasné 
stredné až vysoké rozsahy tónov.

Pre najhlbšie a najbohatšie basy

Silné vzduchové basové prieduchy umožňujú 
pohyb vzduchu pre vysoko vernú reprodukciu 
najhlbších a najbohatších basov.

Precízne ladená akustika
Perfektné utesnenie týchto slúchadiel vás 
prekvapí výbornou izoláciou hluku.

Pre najlepší zvuk pri nízkej hlasitosti
Už viac nemusíte zvyšovať hlasitosť v hlučných 
prostrediach. Uhlová akustická rúrka a 
dokonale tesniace slúchadlá do uší výrazne 
obmedzia hluk v pozadí a zabezpečia rovnakú 
kvalitu zvuku aj pri nízkej hlasitosti a dlhšiu 
životnosť batérie.

Jedinečne tvarovaný dizajn
Jedinečný dizajn tela slúchadiel so zakrivením 
umožňuje jednoduché uchytenie a poskytuje 

ľahké a dokonalé nasadenie do uší – aj pri 
pohybe.

Mäkké vankúšiky z pamäťovej peny

Ultramäkké vankúšiky z pamäťovej peny sa 
dokonale prispôsobia tvarom vašich uší, čo 
zaručí tak úžasne pohodlné nosenie, že ich ani 
nebudete cítiť.

Dizajn uchytenia do ucha
Nadriadenosť dizajnu mierneho 15-
stupňového sklonu v modeli nasmerovanej 
akustiky, ktorý je založený na anatómii 
ľudského ucha, dosahuje prirodzené uchytenie 
a vynikajúci komfort.

Extr. jemné silik. náušníky v 3 veľk.

Výnimočne jemné silikónové náušníky týchto 
slúchadiel Philips v 3 veľkostiach zapadnú 
pohodlne do uší bez vytvárania tlaku a súčasne 
blokujú neželaný šum.

Tkaninou potiahnutý kábel proti 
zamotávaniu
Tkaninou potiahnutý kábel zabráni zamotaniu, 
je veľmi odolný a predlžuje životnosť výrobku.

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

Posuvník proti zamotávaniu

Keď odkladáte svoje slúchadlá, existuje tu 
riziko zamotania kábla, ak sa pozorne neodloží. 
Potom môžu nastať problémy pri uskladnení 
slúchadiel a ich príprave na počúvanie. 
Jednoducho vysuňte posuvník proti 
zamotávaniu smerom k slúchadlám, aby ste 
elegantne spojili dva káble slúchadiel a 
minimalizovali riziko pomotania káblov.

Dizajn flexibilného uchytenia

Jemný materiál flexibilného uchytenia, v 
ktorom sa nachádza telo slúchadla, zvyšuje 
jeho výkon a predlžuje jeho odolnosť. Chráni 
káblové pripojenie pred poškodením, ktoré by 
sa v opačnom prípade mohlo vyskytnúť z 
dôvodu opakovaného prehýbania tela slúchadla 
spôsobeného častým kontaktom s prstami 
používateľa pri nasadení a vyberaní.
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Zvuk
• Akustický systém: Uzatvorený
• Membrána: Mylarová kupola
• Frekvenčná odozva: 6 - 23 500 Hz
• Impedancia: 16 Ohmov
• Typ magnetu: Neodýmiová
• Typ: Dynamický
• Hlasová cievka: CCAW
• Citlivosť: 102 dB
• Priemer reproduktora: 10 mm
• Maximálny príkon: 15 mW

Pripojiteľnosť
• Konektor: 3,5 mm stereofónny
• Typ kábla: OFC
• Pripojenie kábla: dvojité paralelné, symetrické
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Vyhotovenie konektorov: pozlátené

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 9,5 x 17,5 x 0,4 cm
• Hmotnosť netto: 0,0119 kg
• Hmotnosť brutto: 0,0634 kg
• Hmotnosť obalu: 0,0515 kg

• EAN: 69 23410 70813 4
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Kartón
• Typ policového umiestnenia: Obidve

Vonkajší kartón
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 38 x 29,5 x 25,5 cm
• Hmotnosť netto: 0,2856 kg
• Hmotnosť brutto: 2,425 kg
• Hmotnosť obalu: 2,1394 kg
• Počet užívateľských balení: 24
• GTIN: 1 69 23410 70813 1

Vnútorný kartón
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 18 x 8,5 x 10,5 cm
• Hmotnosť netto: 0,0357 kg
• Hmotnosť brutto: 0,247 kg
• Hmotnosť obalu: 0,2113 kg
• Počet užívateľských balení: 3
• GTIN: 2 69 23410 70813 8

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 2,1 x 2,3 x 1,3 cm
• Hmotnosť: 0,0119 kg
•
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