
 

 

Philips
Fülbe helyezhető 
fejhallgató

SHE9501
Páratlan hangminőség

3 fülpárnaméret a tökéletes illeszkedésért
Fülbe helyezhető fejhallgató a tiszta, csúcsminőségű hangzásért. A rendkívül kis méretű hangszóróknak 

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

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

biztosít.

Zene füleinek
• A tökéletes szigetelés kiszűri a külső zajokat
• Nagyobb basszus és érzékenység a neodímium mágnessel
• A 24 karátos arannyal borított dugó ultra megbízható kapcsolatot nyújt

Az Ön stílusához készült
• A 3 cserélhető gumi fülbetét kiválóan illeszkedik minden fülhöz
• Különlegesen puha gumi fülbetétek a páratlan kényelemért
• 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
• A tartós, rugalmas fogantyú erős, rugalmas csatlakozást képez
• Osztó kábel a távvezérlő kényelmes csatlakoztatásához
• Az 1,2 m hosszúságú kábel ideális a szabadtéri használathoz



 Tökéletes szigetelés
A különlegesen apró, 10 mm-es hangszóró 
meghajtók kényelmesen a fülbe helyezhetők, és a 
kivételesen szoros illeszkedésnek köszönhetően a 
külső zajok nem zavarhatják meg a zenehallgatás 
tökéletes élményét.

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

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 fülbetét 
valamelyike biztosan pontosan illeszkedik a fülébe.

Különlegesen puha gumi fülbetétek
A gumi fülbetétek szuperpuha anyaga rendkívül 
kellemes tapintású, így a betét alakja könnyedén 
illeszkedik füléhez. Ezáltal minden eddigi fülbe 
helyezhető fejhallgatónál kényelmesebb viseletet 
biztosít.

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.

Flexi-Grip dizájn
A lágy, rugalmas rész megvédi a kábelcsatlakozást a 
sérüléstől, melyet a gyakori hajlítás okozna.

Osztó kábel
A szabványos kábel egyik végén 3,5 mm-es aljzat, a 
másik végén 3,5 mm-es csatlakozódugasz található, 
mely ily módon még nagyobb mozgásszabadságot 
tesz lehetővé a fejhallgatók használatakor.

1,2 méter hosszú kábel
Ideális hosszúságú kábel, amely több szabadságot 
nyújt a felhasználó számára, aki eldöntheti, hol 
kívánja viselni az audioeszközt.
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• Akusztikai rendszer: Nyitva
• Mágnes típusa: Neodímium
• Hangtekercs: CCAW
• Membrán: Mylar dóm
• Frekvenciaátvitel: 6 - 23 500 Hz
• Impedancia: 16 ohm
• Maximális bemeneti teljesítmény: 50 mW
• Érzékenység: 102 dB
• Hangszóró átmérő: 10 mm
• Típus: Dinamikus

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: Két párhuzamos, aszimmetrikus
• Kábelhosszúság: 0,6 m + 0,6 m
• Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó
• Csatlakozó kivitele: 24 k aranybevonatú
• Kábel típusa: OFC

Tartozékok
• Hordtáska: Van
• Hosszabbítókábel: Van

Belső karton
• Bruttó tömeg: 0,572 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

23,3 x 18,5 x 11,3 cm
• Nettó tömeg: 0,132 kg
• Táratömeg: 0,44 kg

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 9,92 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

47,7 x 40 x 48 cm
• Nettó tömeg: 2,112 kg
• Táratömeg: 7,808 kg

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

10 x 22 x 3 cm
• Bruttó tömeg: 0,069 kg
• Nettó tömeg: 0,022 kg
• Táratömeg: 0,047 kg
•
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