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Słuchawki douszne

SHE9551
Bogate brzmienie basów

Głęboki, potężny dźwięk
Konstrukcja przednich otworów akustycznych zapewnia głębokie i potężne brzmienie tonów 
niskich, zaś kształt wygiętej tuby akustycznej gwarantuje wygodne dopasowanie. Dołączony 
mechanizm zwijania przewodu umożliwia wygodne przyczepienie słuchawek do torby lub paska.

Dźwięk wysokiej jakości
• Wygięta tuba akustyczna pozwala przesyłać kierunkowy i precyzyjny dźwięk
• Wyjątkowa izolacja szumów zapewnia doskonały dźwięk przy niskiej głośności
• Otwór akustyczny kontroluje niskie częstotliwości, zapewniając głębokie i wyraźne brzmienie 

tonów niskich

Niesamowity komfort noszenia
• Ergonomiczna wygięta tuba akustyczna zapewnia naturalne dopasowanie
• Wyjątkowo miękkie, silikonowe wkładki w 3 rozmiarach zapewniają idealne dopasowanie
• Miękkie silikonowe elementy nauszne delikatnie przylegają do każdego ucha

Zawsze gotowe do drogi
• Mechanizm zwijania przewodu ułatwia regulowanie długości i przechowywanie przewodu
• Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz
• Wytrzymała konstrukcja Flexi-Grip zapewnia mocne i elastyczne połączenie
 



 

SHE9551/00
Data wydania 2009-08-14

Wersja: 3.0.9

12 NC: 8670 000 42345
EAN: 87 12581 44396 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
Dźwięk
• System akustyczny: Półotwarte
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: CCAW
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Pasmo przenoszenia: 6–23 500 Hz
• Impedancja: 16 omów
• Maksymalna moc wejściowa: 50 mW
• Czułość: 105 dB
• Średnica głośnika: 8,6 mm
• Typ: Dynamiczne

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: Symetryczne
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Wykończenie złącza: Pozłacane 24-karatowym 

złotem
• Typ przewodu: OFC

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

10,2 x 17,9 x 3,2 cm
• Waga netto: 0,026 kg

• Waga brutto: 0,0765 kg
• Ciężar opakowania: 0,0505 kg
• EAN: 87 12581 44396 2
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

73 x 48,6 x 50,4 cm
• Waga netto: 2,496 kg
• Waga brutto: 7,344 kg
• Ciężar opakowania: 4,848 kg
• EAN: 87 12581 44401 3
• Liczba opakowań konsumenckich: 96

Karton wewnętrzny
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

17,7 x 12,4 x 23,2 cm
• Waga netto: 0,156 kg
• Waga brutto: 0,459 kg
• Ciężar opakowania: 0,303 kg
• EAN: 87 12581 44400 6
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
•
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