
 

 

Philips
Słuchawki douszne

SHE9800
Zaawansowany system akustyczny

Głęboki i potężny dźwięk
Słuchawki Philips SHE 9800 są idealnym rozwiązaniem pozwalającym na uzyskanie 
niezwykle szerokiej i potężnej sceny dźwiękowej. Precyzyjnie zestrojone przetworniki 
13,5 i wygięta tuba akustyczna zapewniają dźwięk o oszałamiającej wyrazistości.

Dźwięk wysokiej jakości
• Konstrukcja optymalizująca dźwięk wzbogaca przestrzenne doznania dźwiękowe
• Mikroprzetworniki umożliwiają odtwarzanie najszerszego zakresu częstotliwości
• Strojenie akustyczne Philips iLab zapewnia głęboki i potężny dźwięk
• Wygięta tuba akustyczna zapewnia wyjątkową izolację szumów

Niesamowity komfort noszenia
• Ergonomiczna wygięta tuba akustyczna zapewnia naturalne dopasowanie
• Wyjątkowo miękkie, silikonowe wkładki w 3 rozmiarach zapewniają idealne dopasowanie

Zawsze gotowe do drogi
• Wytrzymały pokrowiec ze schowkiem na przewód.
• Symetryczne przewody o jednakowych długościach zapobiegają ich plątaniu
• Wytrzymała konstrukcja Flexi-Grip zapewnia mocne i elastyczne połączenie



 Konstrukcja optymalizująca dzwięk
Konstrukcja optymalizująca dźwięk modyfikuje 
tradycyjną budowę słuchawek i zawiera wydajne 
mikroprzetworniki zapewniające szersze efekty 
dźwiękowe.

Szeroki zakres częstotliwości
Specjalnie opracowane mikroprzetworniki 
zapewniają wyjątkowo głębokie brzmienie basów i 
lepszą dynamikę, uwalniając pełen potencjał 
odtwarzacza iPod nano.

Strojenie akustyczne Philips iLab
Precyzyjnie zestrojona z wykorzystaniem 
najnowocześniejszej technologii Philips iLab, szeroka 
scena dźwiękowa tych słuchawek zapewnia 
niezapomniane wrażenia dźwiękowe. Wykorzystanie 
technologii iLab pozwala uzyskać potężny dźwięk o 
niskich częstotliwościach i zapewnia bardziej 
zrównoważone i dokładne brzmienie w porównaniu 
do tradycyjnych słuchawek.

Wygięta tuba akustyczna
Zaprojektowana z wykorzystaniem szczegółowej 
wiedzy w zakresie anatomii ludzkiego ucha, wygięta 
tuba akustyczna dostosowuje kąt tuby głośnika oraz 
element douszny do kształtu kanału usznego. Oprócz 
dostarczania dźwięku bezpośrednio do uszu 
zapewnia także doskonałą izolację szumów, 
pozwalając na słuchanie muzyki przy niższych 
poziomach głośności.

Dopasowana do ucha konstrukcja
Doskonała konstrukcja z lekkim wygięciem pod 
kątem 15 stopni w modelu z wygiętą tubą akustyczną 
opiera się na anatomii ludzkiego ucha, zapewniając 
naturalne dopasowanie i niespotykany komfort 
użytkowania.

Wyjątkowo miękkie, silikonowe wkładki 
w 3 rozmiarach
Dostępne w trzech różnych rozmiarach (mały, 
średni i duży), wymienne wkładki zapewniają idealne 
dopasowanie dla każdego użytkownika. Wkładki są 
wykonane z wyjątkowo miękkiego silikonu, co 
zapewnia najwyższy komfort podczas dłuższego 
słuchania.

Wytrzymały pokrowiec
Wykonany z trwałego materiału, elegancki 
pokrowiec został wyposażony w schowek na 
przewód pozwalający na łatwe zwijanie przewodu i 
przechowywanie słuchawek. Zapewnia on także 
dodatkową ochronę podczas przechowywania 
słuchawek.

Symetryczne przewody
Słuchawki zostały wyposażone w symetryczne 
przewody, co zapobiega ich plątaniu i ułatwia obsługę 
urządzenia.

Konstrukcja Flexi-Grip
Miękki i elastyczny materiał pokrywający obudowę 
słuchawek poprawia jakość dźwięku i zwiększa ich 
trwałość. Chroni on także połączenie przewodu 
przed uszkodzeniami spowodowanymi 
wielokrotnym wyginaniem obudowy słuchawek i 
częstym chwytaniem podczas podłączania i 
rozłączania.
SHE9800/00

Zalety
Data wydania 2013-09-19

Wersja: 5.0.11

12 NC: 8670 000 33059
EAN: 87 12581 35708 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. 
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
Dźwięk
• Impedancja: 16 omów przy 1 kHz
• Czułość: 106 dB
• Maksymalna moc wejściowa: 50 mW
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Pasmo przenoszenia: 12- 22 tys. Hz
• Typ: Dynamiczne

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 1,2 m

Karton wewnętrzny
• EAN: 87 12581 42467 1
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Waga brutto: 1,06 kg
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

18,4 x 13,2 x 21,3 cm
• Waga netto: 0,042 kg
• Ciężar opakowania: 1,018 kg

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 42466 4
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
• Waga brutto: 9,429 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

38,8 x 28,6 x 45,8 cm
• Waga netto: 0,336 kg
• Ciężar opakowania: 9,093 kg

Wymiary opakowania
• EAN: 87 12581 35708 5
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

17,5 x 17,5 x 4,1 cm
• Waga brutto: 0,2952 kg
• Waga netto: 0,014 kg
• Ciężar opakowania: 0,2812 kg
•

Dane techniczne
Słuchawki douszne

http://www.philips.com

