
 

 

Philips
Fülbe helyezhető 
fejhallgató

SHE9800
Hangtér

Erőteljes hangterű fülhallgató: a mélyhangon túl
Mély és erőteljes akusztikájú, ultraszéles hangtér – a Philips SHE 9800 fejhallgató a 
tökéletes megoldás. Pontosan behangolt, 13,5 mm-es meghajtók és irányított akusztikus 
kialakítás: az eredmény kiváló hangvisszaadás és lenyűgözően tiszta hang.

Élvezze a minőségi hangzást!
• Hangtérnövelő kialakítás a térbeli hangélményhez
• A hatékony mikro-hangsugárzók a legszélesebb frekvenciatartományt nyújtják
• A Philips iLab akusztikus hangolás mély és erőteljes hangot ad
• Irányított akusztikus kialakítás – kivételes zajszűrés

A legkényelmesebb viselés
• Ergonomikus design, természetes illeszkedés
• A különlegesen puha szilikonbetét kényelmesen helyezkedik el a fülében

Mindig készen áll
• A tartós hordtáska gondoskodik a kábelelvezetésről
• Az egyenlő hosszúságú, szimmetrikus kábelek nem gubancolódnak össze
• A tartós, rugalmas fogantyú erős, rugalmas csatlakozást képez



 Hangtérnövelő kialakítás
A hangtérnövelés módosítja a fejhallgató 
hagyományos kialakítását, jól kiegészítve a hatékony 
mikromeghajtók erejével.

Széles frekvenciatartomány
A különleges kialakítású mikro-hangsugárzók extra 
mélyhangot és szélesebb dinamikai tartományt 
biztosítanak az iPod nano teljes kihasználása 
érdekében

Philips iLab akusztikus hangolás
A Philips világszínvonalú iLab szakértelmével 
kidolgozott szélessávú hangtér valóban 
feledhetetlenné teszi e fejhallgatók hallgatásának 
élményét. A háttérben az iLab technológia nagyobb 
teljesítményt tesz lehetővé alacsony frekvencián, és 
hozzájárul a hagyományos fülhallgatók által 
nyújtottnál kiegyensúlyozottabb és pontosabb 
hangteljesítményhez.

Irányított akusztikus kialakítás
Az emberi hallójárat anatómiájának alapos 
megismerése által lehetővé tett irányított akusztikus 
kialakítás a fülkagyló egyéni alakjához igazítja a 
hangsugárzó csövét és a fülbetétet. Nemcsak 
közvetlenül a fülébe érkezik a hang, hanem 
tökéletesen kiszűri a külső hangokat is, így kisebb 
hangerőn hallgathatja a zenét.

Ferde akusztikus kialakítás
A ferde akusztikus kialakítás, amely az emberi 
hallójárat anatómiájának alapos megértése után 
született meg, a fülkagyló egyéni alakjához igazítja a 
hangsugárzó csövét és a fülbetétet. Ezáltal 
természetesen illeszkedik a fülbe.

3 méretben választható, különlegesen 
puha szilikon fülbetét

A 3 méretben kapható, különlegesen puha szilikon 
fülbetét kényelmesen illeszkedik a fülhöz, és kizárja a 
nem kívánt zajt

Tartós hordtáska
A tartós anyagból készült, keskeny hordtáskában jól 
tárolható a fejhallgató, kábeltartójában pedig elfér a 
kábel. További védelmet nyújt a nem használt 
fejhallgatónak.

Szimmetrikus kábelek
A fejhallgatók szimmetrikus kábelei nem 
gubancolódnak össze, ezzel is megkönnyítve a 
használatot.

Rugalmas kialakítás

A fejhallgatótestet bevonó puha, rugalmas anyag 
növeli a teljesítményt és tartósságot. Védi a 
kábelcsatlakozást a sérülésektől, amelyek például a 
fejhallgató gyakori le- és felvétele közben előforduló 
megtekeredése közben fordulhatnak elő.
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Műszaki adatok
Hangzás
• Impedancia: 16 ohm
• Érzékenység: 106 dB
• Maximális bemeneti teljesítmény: 50 mW
• Membrán: Mylar dóm
• Frekvenciaátvitel: 12 - 22 000 Hz
• Típus: Dinamikus

Csatlakoztathatóság
• Kábelhosszúság: 1,2 m + 1,8 m

Belső karton
• Bruttó tömeg: 0,3934 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

13 x 10,2 x 16 cm
• Nettó tömeg: 0,042 kg
• Táratömeg: 0,3514 kg
• EAN: 87 12581 49742 2
• Fogyasztói csomagolások száma: 3

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 3,5487 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

54,1 x 21,8 x 18,1 cm
• Nettó tömeg: 0,336 kg
• Táratömeg: 3,2127 kg
• EAN: 87 12581 49743 9
• Fogyasztói csomagolások száma: 24

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

9,5 x 15 x 4 cm
• Bruttó tömeg: 0,11 kg
• Nettó tömeg: 0,014 kg
• Táratömeg: 0,096 kg
• EAN: 87 12581 49740 8
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia
•
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