
 

 

Philips
Slúchadlá do uší

Vysoké rozlíšenie

SHE9700
Zvuk s vysokým rozlíšením

Verná reprodukcia zvuku
Dokonalá znalosť zvukovodu umožnila vytvorenie týchto ergonomicky navrhnutých 
slúchadiel so špeciálne tvarovanou konštrukciou. Prirodzene zapadnú do každého ucha a 
nasmerujú presný zvuk priamo k bubienku, čo vytvára dokonale jasný zvuk hudby.

Vždy pripravené
• Predlžovací kábel zabezpečuje dodatočnú dĺžku kábla pre pohodlné použitie.
• Šikovné puzdro na zips úhľadne uskladní slúchadlá a kábel.

Vychutnajte si kvalitu zvuku
• Uhlová akustická rúrka vedie smerový a precízny zvuk
• Výnimočná izolácia hluku pre kvalitný zvuk pri nízkej hlasitosti
• Presne vyladené reproduktory reprodukujú širokofrekvenčný rozsah
• Silné vzduchové basové prieduchy pre najhlbšie a najbohatšie basy

Používajte ich dlhšie
• Vynikajúce jemné gumené náušníky pre vynikajúci komfort
• Pohodlné gumené náušníky pre dlhodobé pohodlie
• Ergonomický dizajn do ucha pre najlepší komfort a priliehavé nasadenie



 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.

Pre smerový zvuk
Uhlová akustická rúrka je skonštruovaná podľa 
zakrivenia zvukovodu ľudského ucha, takže zvukové 
vlny z reproduktora sú vedené presne k ušnému 
bubienku s tým najvyšším rozlíšením

Pre dlhodobé pohodlie
Náušníky sú vyrobené z extra mäkkého silikónového 
materiálu, ktorý je príjemný na dotyk a ľahko 
dosadne na uši. Vyvolajú taký príjemný pocit, že ich 
jednoducho nebudete chcieť dať dole.

Pre priliehavé a prirodzené nasadenie
Uhlové akustické vedenie je ergonomicky navrhnuté 
podľa anatómie ľudského zvukovodu. Zapadne do 
ucha tak priliehavo a komfortne, že ho môžete 
nasadiť a jednoducho na neho zabudnúť.

Pre najlepší zvuk pri nízkej hlasitosti
Už viac nemusíte zvyšovať hlasitosť v hlučných 
prostrediach. Uhlová akustická rúrka a dokonale 
tesniace slúchadlá do uší výrazne obmedzia hluk v 
pozadí a zabezpečia rovnakú kvalitu zvuku aj pri 
nízkej hlasitosti a dlhšiu životnosť batérie.

Zabezpečuje dodatočnú dĺžku kábla
Vďaka dodatočnej dĺžke, ktorú vám predlžovací 
kábel poskytne, máte viac voľnosti v pohybe bez 
toho, aby ste museli prenášať svoj zdroj hudby. 
Dĺžku kábla môžete tiež prispôsobiť podľa vašich 
špecifických potrieb.

Úhľadne odloží slúchadlá
Toto prepychové malé puzdro na zips nielenže 
vyzerá moderne, ale tiež úhľadne uloží slúchadlá a 
kábel, keď sa nepoužívajú.

reprodukujú širokofrekvenčný rozsah
Akusticky vyladené vodiče reproduktorov sú 
pozorne navrhnuté, aby reprodukovali najširší 
možný frekvenčný rozsah v akejkoľvek nahrávke, čím 
dodávajú najhlbšie najbohatšie basy a krištáľovo čisté 
výšky v každom počúvanom hudobnom diele

Pre najhlbšie a najbohatšie basy

Silné vzduchové basové prieduchy umožňujú pohyb 
vzduchu pre vysoko vernú reprodukciu najhlbších a 
najbohatších basov.
SHE9700/00

Hlavné prvky
Dátum vydania  
2013-09-19

Verzia: 4.1.7

12 NC: 8670 000 28821
EAN: 87 12581 32828 3

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
Zvuk
• Akustický systém: otvorený
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Hlasová cievka: CCAW
• Membrána: Mylarová kupola
• Frekvenčná odozva: 6 - 23 500 Hz
• Impedancia: 16 ohm
• Maximálny príkon: 50 mW
• Citlivosť: 103 dB
• Priemer reproduktora: 8,6 mm
• Typ: Dynamický

Príslušenstvo
• Pribalené: puzdro na prenášanie
• Predlžujúci kábel: 1,2 m

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: dvojité paralelné, symetrické
• Dĺžka kábla: 0,6 m + 0,6 m
• Konektor: 3,5 mm
• Vyhotovenie konektorov: pozlátené
• Typ kábla: OFC

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: 1 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 27,6 x 24,3 x 14 cm
• Čistá hmotnosť: 0,324 kg
• Hmotnosť obalu: 0,676 kg
• EAN: 87 12581 32829 0
• Počet užívateľských balení: 6

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 17 28 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 57 x 50,5 x 58,8 cm
• Čistá hmotnosť: 5,184 kg
• Hmotnosť obalu: 12,096 kg
• EAN: 87 12581 32830 6
• Počet užívateľských balení: 96

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 10,2 x 22 x 3,5 cm
• Hmotnosť brutto: 0,116 kg
• Čistá hmotnosť: 0,054 kg
• Hmotnosť obalu: 0 062 kg
• EAN: 87 12581 32828 3
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Balenie blister
•
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