
 

 

Philips
Fülbe helyezhető 
fejhallgató

SHE9750
Tökéletes kényelem

Comfort plus: zselés kialakítású, fülbe helyezhető fejhallgató
Tervezésekor a legspeciálisabb kényelmi szempontokat is szem előtt tartották, ezért ez a fejhallgató 

tökéletesen a fülkagyló formájának megfelelő alakúvá formálható. Az irányított kialakítás a kívánt 

hangokat a megfelelő módon irányítja, míg a tökéletes hangszigetelésnek köszönhetően Ön teljes 

mértékben elmerülhet a kiváló hangzásban.

Használja tovább!
• Zselés fejhallgató a legnagyobb kényelemért
• Különlegesen puha gumi fülbetétek a páratlan kényelemért
• Ergonomikus, fülbe illeszkedő kialakítás a kényelmesen viselethez

Élvezze a minőségi hangzást!
• Az irányított akusztikus cső csatornái irányítják és pontosítják a hangot
• A kivételes zajkiszűrés kisebb hangerőn is minőségi hangzást biztosít
• A nagy teljesítményű hangsugárzók erőteljes hangot nyújtanak

Mindig készen áll
• A tok védi az éppen nem használt fejhallgatót
• A 3 cserélhető gumi fülbetét kiválóan illeszkedik minden fülhöz



 Zselés fejhallgató
Tervezésekor a legspeciálisabb kényelmi 
szempontokat is szem előtt tartották, ezért a 
fejhallgatótesthez puha, zselés anyagokat használtak, 
melyek tökéletesen illeszkednek a fülkagyló 
formájához.

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.

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 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 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.

Kiemelkedő hangerő és teljesítmény
A hangsugárzó kompozit mylar anyagból készült; 
működése egyszerre érzékeny és hatékony. Kiváló 
kimenő teljesítményértékeket és megbízható 
hangvisszaadást produkál torzítás nélkül.

Tok
Ha nem használja fejhallgatóját, ebben a tokban 
tárolhatja a legkényelmesebben, és ily módon 
megakadályozhatja a kábel összetekeredését is.

Az optimális illeszkedésért

A 3 különböző méretű, cserélhető gumi fülbetét 
valamelyike biztosan pontosan illeszkedik a fülébe.
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Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 2,1 x 2,5 x 7 cm
• Tömeg: 0,011 kg

Hang
• Mágnes típusa: Neodímium
• Lengőtekercs: CCAW
• Membrán: Mylar dóm
• Frekvenciaátvitel: 5 - 23 500 Hz
• Impedancia: 16 ohm
• Maximális bemeneti teljesítmény: 50 mW
• Érzékenység: 103 dB
• Hangszóró átmérője: 8,6 mm
• Típus: Dinamikus

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: kettős-párhuzamos, 

szimmetrikus
• Kábelhosszúság: 1,2 m
• Csatlakozó: 3,5 mm
• Csatlakozó kivitele: aranybevonatú
• Kábel típusa: OFC

Tartozékok
• Mellékelve: hordtáska

Belső karton
• Bruttó tömeg: 0,34 kg

• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 
17,5 x 13 x 11 cm

• Nettó tömeg: 0,0333 kg
• Táratömeg: 0,3067 kg
• EAN: 87 12581 50024 5
• Fogyasztói csomagolások száma: 3

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 3,32 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

36,5 x 27,5 x 24,7 cm
• Nettó tömeg: 0,2664 kg
• Táratömeg: 3,0536 kg
• EAN: 87 12581 50025 2
• Fogyasztói csomagolások száma: 24

Méret csomagolással együtt
• Polcra helyezési mód: Dummy
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

9,5 x 17 x 4 cm
• Bruttó tömeg: 0,099 kg
• Nettó tömeg: 0,0111 kg
• Táratömeg: 0,0879 kg
• EAN: 87 12581 50023 8
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Dummy
•
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