
 

 

Philips
Slúchadlá do uší

SHE9500
Fantastický zvuk

3 veľkosti náušníkov pre optimálnu priľnavosť
Vychutnajte si vynikajúci zvukový výkon modelu SHE 9500. S jeho vynikajúcou pohodlnou 
priľnavosťou a výkonnými neodýmiovými reproduktormi si môžete tiež vychutnať najlepší 
zvukový výkon, aký môžu slúchadlá do ucha poskytnúť.

Hudba pre vaše uši
• Izolácia pasívneho šumu pre lepší zvuk pri nižšej hlasitosti
• Zliatinový magnet zvyšuje basový výkon a citlivosť
• Plátový medeno-hliníkový drôt zlepšuje kvalitu zvuku
• Konektor pokovaný 24k zlatom zabezpečuje spoľahlivé spojenie

Vyrobený pre vás a váš životný štýl
• 3 zameniteľné náušníky pre optimálnu priľnavosť do každého ucha
• Ergonomicky tvarované slúchadlo vylepšuje pohodlie užívateľa
• Vďaka asymetrickému prevedeniu kábel nezavadzia
• Vynikajúce jemné gumené náušníky pre vynikajúci komfort

Vždy pripravený
• Puzdro na prenášanie chráni slúchadlá, keď ich nepoužívate
• 1,2 m kábel je ideálny na použitie vonku
• Trvanlivý systém Flexi-Grip vytvára odolné a pružné spojenie
• Oddelený kábel vám umožní pohodlné pripojenie diaľkového ovládania



 Izolácia pasívneho šumu
Vynikajúce a priľnavé upevnenie v uchu zastaví 
neželaný zvuk v pozadí, ktorý obmedzuje zážitok z 
čistého počúvania vašej obľúbenej hudby. To 
znamená, že si stále vychutnávate vynikajúcu kvalitu 
slúchadiel aj pri nižších nastaveniach hlasitosti a tiež 
máte úžitok z dlhšej životnosti batérií.

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.

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

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

Na optimálnu priľnavosť do každého 
ucha
Vďaka výberu 3 zameniteľných náušníkov od malej až 
po veľkú veľkosť existuje pár, ktorý vynikajúco 
zapadne do vášho ucha.

Komfortné uchopenie
Toto slúchadlo je navrhnuté podľa tvaru ucha a 
poskytuje extra komfort a lepší zážitok počas 
dlhodobého 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.

Vynikajúce jemné gumené náušníky
Extrémne jemný gumený materiál na gumených 
náušníkoch je vynikajúci na dotyk a bez námahy sa 
prispôsobí vášmu uchu. Slúchadlá do ucha ešte neboli 
nikdy také komfortné.

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

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

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

Oddelený kábel
Tento bežný kábel má pre voľnosť pohybu so 
slúchadlami zásuvkový 3,5 mm konektor na jednom 
konci a zástrčkový 3,5 mm konektor na druhom.
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Zvuk
• Akustický systém: Voľný
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Hlasová cievka: CCAW
• Membrána: Mylarová kupola
• Frekvenčná odozva: 6 - 23 500 Hz
• Impedancia: 16 Ohmov
• Maximálny príkon: 50 mW
• Citlivosť: 102 dB
• Priemer reproduktora: 10 mm
• Typ: Dynamický

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: Dvojité paralelné, asymetrické
• Dĺžka kábla: 0,6 m + 0,6 m
• Konektor: 3,5 mm stereofónny
• Vyhotovenie konektorov: 24k pokované zlatom
• Typ kábla: OFC

Príslušenstvo
• Puzdro na prenášanie
• Predlžujúci kábel

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: ,572 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

23,3 x 18 5 x 11 3 cm
• Čistá hmotnosť: ,414 kg
• Hmotnosť obalu: ,158 kg

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 10,397 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 48,8 x 39,8 x 49,2 cm
• Čistá hmotnosť: 9,144 kg
• Hmotnosť obalu: 1,253 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 10 x 22 x 3 cm
• Hmotnosť brutto: ,069 kg
• Čistá hmotnosť: ,022 kg
• Hmotnosť obalu: ,047 kg
•

Technické údaje
Slúchadlá do uší
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