
 

 

Philips
Căști intraauriculare

SHE9750
Confort total

Confort plus: căşti intraauriculare cu carcasă cu gel
Fiind concepute special în scopul confortului, aceste căşti au un corp din gel care se 
mulează uşor pe forma interiorului urechii. Designul ergonomic oferă un sunet direcţionat 
cu precizie şi o etanşare perfectă, astfel încât să vă lăsaţi captivaţi de un sunet pur.

Utilizaţi-le mai mult timp
• Căști cu corp din gel pentru confort maxim
• Ornamente de cauciuc extrem de moi pentru confort sporit
• Designul ergonomic asigură un confort ridicat și o fixare fermă.

Bucuraţi-vă de un sunet de calitate
• Tehnologia Angled Acoustic Pipe creează și direcţionează un sunet de calitate
• Izolaţia fonică de excepţie asigură un sunet impecabil la volum scăzut
• Difuzoarele de calitate oferă un sunet puternic, cu bas profund

Mereu pregătit
• Tocul protejează căștile atunci când nu sunt folosite
• 3 pernuţe din cauciuc, interschimbabile, pentru o fixare optimă în ureche



 Căști cu corp din gel
Fiind concepute special în scopul confortului, 
utilizând materiale din gel moale pentru căști care se 
mulează ușor pe forma interiorului urechii.

Ornamente de cauciuc extrem de moi
Graţie cauciucului extrem de moale, ornamentele 
devin fine la atingere și se adaptează imediat urechii 
dumneavoastră. Căștile intraauriculare sunt acum 
mai confortabile ca niciodată.

O fixare fermă și naturală
Tehnologia Angled Acoustic Pipe a fost concepută pe 
baza anatomiei urechii umane. Aceste căști sunt atât 
de confortabile, încât veţi uita pur și simplu de ele.

Pentru un sunet direcţional de calitate
Tehnologia Angled Acoustic Pipe se bazează pe 
curbele canalului auricular. Astfel, undele sonore 
emise de difuzor sunt emise direct către timpan.

Pentru sunet perfect la volum scăzut
Nu mai trebuie să creșteţi volumul când vă aflaţi în 
locuri zgomotoase. Tehnologia Angled Acoustic Pipe 
și pernuţele izolante speciale elimină zgomotul de 
fond, oferind aceeași calitate impecabilă a sunetului 
chiar și la volum mic. În plus, durata de viaţă a 
bateriilor este mărită.

Un sunet puternic, cu bas profund
Difuzoarele cu membrană din mylar asigură o audiţie 
de calitate. Sunetul de înaltă fidelitate este precis, 
puternic și fără distorsiuni perceptibile.

Toc
Tocul reprezintă modul optim de protejare a căștilor 
și de prevenire a încurcării cablurilor atunci când nu 
sunt folosite.

Pentru o fixare optimă în orice ureche

Având la dispoziţie 3 pernuţe interschimbabile cu 
dimensiuni variate, va exista cu siguranţă o pereche 
care se va fixa perfect în urechi.
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Sunet
• Tip magnet: Neodim
• Bobină: CCAW
• diafragmă: dom mylar
• Răspuns în frecvenţă: 5 - 23.500 Hz
• Impedanţă: 16 Ohm
• Putere maximă de intrare: 50 mW
• Sensibilitate: 103 dB
• Diametru difuzor: 8,6 mm
• Tip: Dinamic

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: Paralelă dublă, simetrică
• Lungime cablu: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm stereo
• Finisaj conector: Placat cu aur de 24 k
• Tip cablu: OFC

Accesorii
• Carcasă de transport

Cutie interioară
• Greutate brută: 0,34 kg

• Cutie interioară (L x L x Î): 17,5 x 13 x 11 cm
• Greutate netă: 0,033 kg
• Greutate proprie: 0,307 kg
• EAN: 87 12581 50024 5
• Număr de ambalaje: 3

Cutie exterioară
• Greutate brută: 3.32 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 36,5 x 27,5 x 24,7 cm
• Greutate netă: 0.264 kg
• Greutate proprie: 3,056 kg
• EAN: 87 12581 50025 2
• Număr de ambalaje: 24

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 9,5 x 17 x 4 cm
• Greutate brută: 0,099 kg
• Greutate netă: 0,011 kg
• Greutate proprie: 0,088 kg
• EAN: 87 12581 50023 8
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
•
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