
 

 

Philips
Sluchátka do uší

SHE9750
Naprosté pohodlí

Komfort plus: sluchátka do uší s pláštěm z gelu
Tato sluchátka byla navržena se zvláštním důrazem na pohodlí. Mají plášť z gelu, který se 
jemně přizpůsobí tvaru vašich uší. Zakřivený design vytváří přesně směrovaný zvuk a 
dokonalou izolaci, takže je výsledkem čisté ponoření do zvuku.

Používejte je déle
• Sluchátka s pláštěm z gelu pro absolutní komfort
• Krytky z obzvlášť z měkké pryže pro výjimečné pohodlí
• Ergonomický design do uší pro nejvyšší pohodlí a dokonalé uchycení

Vychutnejte si kvalitní zvuk
• Zakřivený akustický průduch dokonale směruje zvuk
• Vynikající izolace zvuku zaručuje kvalitní poslech při nízké hlasitosti
• Vysoce výkonné reproduktory poskytují silný zvuk a vysoký výkon

Vždy připraveno k provozu
• Přenosné pouzdro chrání sluchátka, pokud je nepoužíváte
• 3 vyměnitelné gumové náušníky jsou vhodné pro všechny uši



 Sluchátka s pláštěm z gelu
Tato sluchátka byla navržena se zvláštním důrazem 
na pohodlí, za použití měkkého gelovitého materiálu, 
díky kterému se přizpůsobí tvaru ušní dírky.

Krytky z obzvlášť z měkké pryže
Vysoce jemná pryž na krytkách je příjemná na dotek 
a snadno se přizpůsobí vašemu uchu. Sluchátka do uší 
ještě nikdy nebyla tak pohodlná.

Pro pohodlné a přirozené uchycení
Zakřivený akustický průduch je ergonomicky 
navržen podle anatomie lidského zvukovodu. 
Dokonale a pohodlně padne do ucha, takže si jej stačí 
nasadit a zapomenout na něj.

Ideálně směrovaný zvuk
Zakřivený akustický průduch je navržen přesně 
podle tvaru lidského ucha tak, aby byly zvukové vlny 
z reproduktoru dokonale a s nejvyšším rozlišením 
směrovány na ušní bubínek

Dokonalý zvuk při nízké hlasitosti
V hlučném prostředí již nemusíte zvyšovat hlasitost 
zvuku. Zakřivený akustický průduch a dokonale 
těsnící sluchátka významně eliminují hluk okolního 
prostředí a zároveň nabízejí stejně kvalitní zvuk i při 
nízké hlasitosti a také delší životnost baterií.

Silný zvuk a výkon
Vinutí reproduktoru je vyrobeno z kompozitního 
mylarového materiálu pro vysoce citlivou, a přesto 
výkonnou jednotku, jež přináší zvuk bez slyšitelného 
zkreslení.

Praktické přenosné pouzdro
Nejpraktičtější způsob, jak se postarat o sluchátka a 
zabránit zapletení kabelu, pokud je právě 
nepoužíváte.

Vhodné pro všechny uši

Díky výběru 3 vyměnitelných náušníků v malé až 
velké velikosti jistě najdete pár, který je vhodný 
přesně pro vaše uši.
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Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 2,1 x 2,5 x 7 cm
• Hmotnost: 0,011 kg

Zvuk
• Typ magnetu: Neodymový
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: hliník.vodiče 

s měděným pláštěm CCAW
• Membrána: mylarová kopule
• Kmitočtová charakteristika: 5–23 500 Hz
• Impedance: 16 ohm
• Maximální příkon: 50 mW
• Citlivost: 103 dB
• Průměr reproduktoru: 8,6 mm
• Typ: Dynamický

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: dvojité – paralelní, symetrické
• Délka kabelu: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm
• Povrchová úprava konektoru: pozlacený
• Typ kabelu: bezkyslíkatá měď (OFC)

Příslušenství
• Včetně: přepravní pouzdro

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 0,34 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 17,5 x 13 x 11 cm
• Čistá hmotnost: 0,0333 kg
• Hmotnost obalu: 0,3067 kg
• EAN: 87 12581 50024 5
• Počet spotřebitelských balení: 3

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 3,32 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 36,5 x 27,5 x 24,7 cm
• Čistá hmotnost: 0,2664 kg
• Hmotnost obalu: 3,0536 kg
• EAN: 87 12581 50025 2
• Počet spotřebitelských balení: 24

Rozměry balení
• Typ umístění poličky: Dummy
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 17 x 4 cm
• Hrubá hmotnost: 0,099 kg
• Čistá hmotnost: 0,0111 kg
• Hmotnost obalu: 0,0879 kg
• EAN: 87 12581 50023 8
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Dummy
•
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