
 

 

Philips
Sluchátka do uší

SHE9551
Hluboké basy

Sytý, výkonný zvuk
Čelní akustický kanál poskytuje hluboké a výkonné basy; design zakřiveného akustického 
průduchu zajišťuje komfortní přizpůsobení. Součástí dodávky je navíječ kabelu pro 
pohodlné zavěšení na batoh či pásek.

Vychutnejte si kvalitní zvuk
• Zakřivený akustický průduch dokonale směruje zvuk
• Vynikající izolace zvuku zaručuje kvalitní poslech při nízké hlasitosti
• Akustický kanál řídí nízké frekvence pro dosažení hlubokých a čistých basů.

Opravdu pohodlné nošení
• Design Ergonomic Angled Acoustic zabezpečuje přirozené uchycení sluchátek
• Tři velikosti jemných silikonových koncovek zaručují dokonalé uchycení
• Měkké silikonové náušníky drží jemně v uších

Vždy připraveno k provozu
• Navíječ kabelu zjednodušuje uložení kabelu a nastavení délky
• 1,2 m dlouhý kabel je ideální pro venkovní použití
• Odolný ohebný držák zajišťuje pevné a pružné spojení
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Zvuk
• Akustický systém: Polootevřený
• 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: 105 dB
• Průměr reproduktoru: 8,6 mm
• Typ: Dynamický

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: Symetrický
• Délka kabelu: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm stereo
• Povrchová úprava konektoru: Pozlacený (24 

karátů)
• Typ kabelu: bezkyslíkatá měď (OFC)

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 17 x 3,5 cm

• Čistá hmotnost: 0,03955 kg
• Hrubá hmotnost: 0,08446 kg
• Hmotnost obalu: 0,04491 kg
• EAN: 87 12581 49694 4
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 38,8 x 25,6 x 24,8 cm
• Čistá hmotnost: 0,9492 kg
• Hrubá hmotnost: 2,96891 kg
• Hmotnost obalu: 2,01971 kg
• EAN: 87 12581 49696 8
• Počet spotřebitelských balení: 24

Vnitřní krabice
• Vnitřní obal (D x Š x V): 18,3 x 11,7 x 10,4 cm
• Čistá hmotnost: 0,11865 kg
• Hrubá hmotnost: 0,31853 kg
• Hmotnost obalu: 0,19988 kg
• EAN: 87 12581 49695 1
• Počet spotřebitelských balení: 3
•
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