Philips
Sluchátka do uší

SHE9500

Ultra realistický zvuk
3 velikosti krytek pro optimální uchycení
Oddejte se výborné reprodukci zvuku sluchátek do uší SHE 9500. Jejich výjimečně
pohodlné a výkonné neodymiové reproduktory vám umožní vychutnat nejlepší zvukový
zážitek, jaký je se sluchátky do uší možný.
Hudba pro vaše uši
• Pasivní izolace hluku zlepšuje zvuk při nižší hlasitosti
• Neodymový magnet zlepšuje výkon basů a citlivost
• Hliníkové vodiče s měděným pláštěm CCAW zvyšují kvalitu zvuku
• 24karátový zlacený konektor zajistí spolehlivé připojení
Stvořeno pro vás a váš životní styl
• 3 vyměnitelné gumové náušníky jsou vhodné pro všechny uši
• Ergonomicky tvarovaná sluchátka zvyšují pohodlí uživatele
• Asymetrický kabel nepřekáží
• Krytky z obzvlášť z měkké pryže pro výjimečné pohodlí
Vždy připraveno k provozu
• Přenosné pouzdro chrání sluchátka, pokud je nepoužíváte
• 1,2 m dlouhý kabel je ideální pro venkovní použití
• Odolný ohebný držák zajišťuje pevné a pružné spojení
• Rozdělený kabel umožňuje pohodlné spojení pomocí dálkového ovládání
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Sluchátka do uší

Specifikace
Zvuk

• Akustický systém: Otevř.
• Typ magnetu: Neodymový
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: hliník.vodiče
s měděným pláštěm CCAW
• Membrána: mylarová kopule
• Kmitočtová charakteristika: 6–23 500 Hz
• Impedance: 16 ohmů
• Maximální příkon: 50 mW
• Citlivost: 102 dB
• Průměr reproduktoru: 10 mm
• Typ: Dynamický

Možnosti připojení

• Kabelové propojení: Dvojité - paralelní,
asymetrické
• Délka kabelu: 0,6 m + 0,6 m
• Konektor: 3,5 mm stereo
• Povrchová úprava konektoru: Pozlacený (24
karátů)
• Typ kabelu: bezkyslíkatá měď (OFC)

Přednosti
Příslušenství

• Praktické pouzdro: Ano
• Prodlužovací kabel: Ano

Vnitřní krabice
•
•
•
•

Hrubá hmotnost: 0,572 kg
Vnitřní obal (D x Š x V): 23,3 x 18,5 x 11,3 cm
Čistá hmotnost: 0,414 kg
Hmotnost obalu: 0,158 kg

Vnější obal
•
•
•
•

Hrubá hmotnost: 10,397 kg
Vnější obal (D x Š x V): 48,8 x 39,8 x 49,2 cm
Čistá hmotnost: 9,144 kg
Hmotnost obalu: 1,253 kg

Rozměry balení

•
•
•
•

Rozměry balení (Š x V x H): 10 x 22 x 3 cm
Hrubá hmotnost: 0,069 kg
Čistá hmotnost: 0,022 kg
Hmotnost obalu: 0,047 kg

•

Pasivní izolace hluku

Dokonalý pohodlný tvar uvnitř ucha chrání vaši
oblíbenou hudbu před nežádoucím hlukem okolí. To
znamená, že si můžete vychutnat vynikající kvalitu
zvuku sluchátek při nižším nastavení hlasitosti, což
prodlouží životnost baterie.

Neodymový magnet

Neodym je nejlepší materiál pro vytvoření silného
magnetického pole pro větší citlivost vinutí
reproduktoru, lepší odezvu basů a celkově vyšší
kvalitu zvuku.

Hliníkové vodiče s měděným pláštěm
CCAW

Použití vysoce kvalitních hliníkových vodičů s
měděným pláštěm CCAW ve vinutí sluchátek
podstatně zvyšuje kvalitu zvuku.

Pozlacený konektor (24k)

Povrchová úprava zásuvky z drahého kovu vám zajistí
spolehlivější připojení a kvalitnější zvuk.

Vhodné pro všechny uši

Díky výběru 3 vyměnitelných náušníků v malé až
velké velikosti jistě najdete pár, který je vhodný
přesně pro vaše uši.

Komfortní tvarování

Sluchátka kopírující tvar vašeho ucha zaručují větší
pohodlí a požitek z dlouhodobého poslechu.

Asymetrický kabelový systém

Toto jednoduché, ale velmi účinné řešení zamezující
zaplétání kabelů spočívá ve vedení kabelů za krkem,
nikoli pod bradou.

Krytky z obzvlášť z měkké pryže

Vysoce jemná pryž na krytkách je příjemná na dotek
a snadno se přizpůsobí vašemu uchu. Sluchátka do uší
ještě nikdy nebyla tak pohodlná.

Praktické přenosné pouzdro

Nejpraktičtější způsob, jak se postarat o sluchátka a
zabránit zapletení kabelu, pokud je právě
nepoužíváte.

1,2m kabel

Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete
dát, kam budete chtít.

Provedení Flexi-Grip

Měkká, pružná část chrání kabelové spojení před
poškozením, které by jinak mohlo nastat v důsledku
opakovaného ohýbání.

Rozdělený kabel

Tento standardní kabel s 3,5mm konektorem na
jednom konci a 3,5mm zástrčkou na druhém vám
zaručí větší svobodu pohybu se sluchátky na uších.
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