
 

 

Philips
Fülbe helyezhető 
fejhallgató

SHE9700
Pontos, irányított hangzás

Angletube kialakítás
Az ergonomikus Angletube fejhallgató kialakítása a fülkagyló részletes megismerésén 
alapul. A bárki fülébe kiválóan illeszkedő eszköz pontos hangátadást biztosít közvetlenül a 
dobhártyára, így mindig torzításmentes zenét hallgathat.

Mindig készen áll
• A hosszabbítózsinór extra kábelhosszt biztosít a kényelem érdekében
• Praktikus cipzáras hordtáska a fejhallgató és a kábel tárolásához.

Élvezze a minőségi hangzást!
• Az irányított akusztikus cső csatornái irányítják és pontosítják a hangot
• A kivételes zajkiszűrés kisebb hangerőn is minőségi hangzást biztosít
• Pontosan hangolt hangsugárzók, széles frekvenciatartomány
• A Turbo basszus nyílások igazi, gazdag mélyhangot produkálnak

Használja tovább!
• Különlegesen puha gumi fülbetétek a páratlan kényelemért
• Kényelmes szilikongumi fülpárnák a hosszantartó kényelemért
• Ergonomikus, fülbe illeszkedő kialakítás a kényelmesen viselethez



 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.

A leginkább irányított hangért
Az irányított akusztikus csövet az emberi füljárat 
görbületéhez tervezték, vagyis a hangszóróból 
érkező hanghullámok közvetlenül a dobhártyához 
jutnak, a lehető legnagyobb felbontásban.

A hosszantartó kényelemért
Az extra puha szilikon anyagból készült fülpárna 
tapintása csodálatosan kellemes, és kényelmesen 
illeszkedik a fülhöz. Annyira kellemes érzés, hogy az 
ember legszívesebben le sem venné.

Kényelmes, természetes viselet
Az irányított akusztikus cső ergonomikus kialakítása 
követi az emberi fülkagyló anatómiáját: olyan jól 
beilleszthető, hogy ha egyszer betette a fülébe, 
rögtön el is feledkezik róla.

A legjobb hang kis hangerőn
Többé nem kell felerősíteni a hangerőt a zajos 
helyeken. Az irányított akusztikus cső és a 
tökéletesen szigetelt fülhallgató jelentős mértékben 
csökkenti a háttérzajt, ugyanolyan minőségű hangot 
adva alacsonyabb hangerőn, hosszabb akkumulátor-
élettartam mellett.

Extra kábelhossz
A hosszabbító zsinór jóvoltából szabadon mozoghat 
anélkül, hogy a hangforrást el kellene mozdítania. A 
kábelhossz egyéni igények szerint testreszabható.

A fejhallgató praktikus elhelyezése
A pazar kis cipzáras hordtáska nemcsak jól mutat, de 
kiválóan alkalmas a használaton kívüli fejhallgató és a 
kábel elhelyezésére.

széles frekvenciatartomány
Az akusztikus hangolású hangszórók bármilyen 
felvételnél a lehető legszélesebb 
frekvenciatartomány visszaadására képesek: telt, 
mély és kristálytiszta magas hangokat produkálnak 
minden zeneszámnál

Igazi, gazdag mélyhang
A Turbo basszus nyílások biztosítják a légmozgást az 
igazán gazdag és telt mélyhangok érdekében.
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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: 103 dB
• Hangszóró átmérő: 8,6 mm
• Típus: Dinamikus

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: Két paralel, szimmetrikus
• 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: 1 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

27,6 x 24,3 x 14 cm
• Nettó tömeg: 0,324 kg
• Táratömeg: 0,676 kg

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 17,28 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

57 x 50,5 x 58,8 cm
• Nettó tömeg: 5,184 kg
• Táratömeg: 12,096 kg

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

10,2 x 22 x 3,5 cm
• Bruttó tömeg: 0,116 kg
• Nettó tömeg: 0,054 kg
• Táratömeg: 0,062 kg
•
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