
 

 

Philips
Ausīs ievietojamas austiņas

SHE9800
Skatuvisks skanējums

Spēcīgas niansēta skanējuma austiņas ar plašāku zemās frekvences skaņu

Nodrošinot īpaši plašu skatuviska skanējuma diapazonu ar dziļu zemās frekvences skaņu un spēcīgu 
akustiku, Philips SHE 9800 austiņas ir ideāls risinājums. Precīzi noregulēti 13,5 mm skaļruņi un 
izliekta akustiskā konstrukcija nodrošina nepārspējamu skaņas atveidi ar satriecošu dzidrumu.

Izbaudiet kvalitatīvu skaņu
• Telpisko skanējumu pastiprinoša konstrukcija ir izstrādāta telpiskas skaņas klausīšanās pieredzei
• Jaudīgie mikroskaļruņi nodrošina plašāko frekvenču diapazonu
• Philips iLab akustikas regulēšana nodrošina piesātinātu un spēcīgu skaņu
• Izliekta akustiska konstrukcija nodrošina izcilu trokšņa izolāciju

Maksimāls lietošanas komforts
• Ergonomiska izliekta akustiskā konstrukcija nodrošina dabisku pielāgošanos
• Īpaši mīkstie silikona uzgaļi ideālai atbilstībai

Vienmēr gatavas ceļam
• Izturīgajā somā pārnēsāšanai iekļauts vadu ievietošanas risinājums.
• Iekļauti vienāda garuma simetriski vadi, lai novērstu vadu sapīšanos
• Izturīgais Flexi-Grip nodrošina spēcīgu, elastīgu savienojumu



 Telpisko skanējumu pastiprinoša 
konstrukcija
Telpisko skanējumu pastiprinoša konstrukcija maina 
standarta austiņu struktūru, papildinot jaudīgos 
mikroskaļruņus plašāka skatuves skaņas efekta 
radīšanā.

Nodrošina plašu frekvenču diapazonu
Īpaši izstrādātie mikroskaļruņi rada īpaši piesātinātu 
zemās frekvences skaņu un plašāku dinamisko 
diapazonu, izmantojot pilnu Ipod nano potenciālu.

Philips iLab akustikas regulēšana
Šīs austiņas ir noskaņotas, izmantojot Philips 
moderno iLab tehnoloģiju, un platjoslas telpiskā 
skaņa nodrošina neaizmirstamu klausīšanās pieredzi. 
Iekļautā iLab tehnoloģija nodrošina izcilu jaudu 
zemākās frekvencēs un palīdz radīt līdzsvarotāku un 
precīzāku skaņu nekā standarta austiņas.

Izliekta akustiska konstrukcija
Izliektā akustiskā konstrukcija veidota, pamatojoties 
uz cilvēka auss kanāla anatomiju, un pielāgo skaļruņa 
leņķi un austiņu ieliktni dažādām auss kanāla formām. 
Skaņa tiek virzīta tieši ausī, un perfekti tiek nošķirts 
arī apkārtējās vides troksnis, tādēļ arī zemākā 
skaļumā tiek nodrošināta laba mūzikas kvalitāte.

Izliekta akustiskā forma
Izliektā akustiskā konstrukcija veidota, pamatojoties 
uz cilvēka auss kanāla anatomiju, un pielāgo skaļruņa 
leņķi un austiņu uzgali dažādām auss kanāla formām. 
Auss uzgalis dabiski pielāgojas auss formai.

3 izmēru īpaši mīksti silikona uzgaļi

Šo Philips austiņu 3 izmēru īpaši mīksti silikona uzgaļi 
ērti iekļaujas ausīs, neradot ausīm spiedienu un 
vienlaikus pasargājot no fona trokšņiem

Izturīga soma pārnēsāšanai
No izturīga materiāla izgatavotajā modernajā somā 
pārnēsāšanai ir vada nodalījums, vieglākai vada 
satīšanai un austiņu glabāšanai. Soma nodrošina 
austiņām arī papildu aizsardzību, kamēr tās netiek 
lietotas.

Simetriski vadi
Šīm austiņām ir simetriski vadi, lai novērstu to 
sapīšanos un nodrošinātu vienkāršu klausīšanos.

Flexi-grip dizains

Austiņu apdarē izmantots mīkstais Flexi-grip 
materiāls, un tas uzlabo austiņu sniegumu un palielina 
to izturību. Tas aizsargā vada savienojumu pret 
bojājumiem, kas varētu rasties atkārtotas austiņu 
korpusa locīšanas dēļ, austiņas bieži pievienojot un 
atvienojot.
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Specifikācijas
Skaņa
• Pilnā pretestība: 16 omi
• Jutība: 106 dB
• Maksimālā ieejas jauda: 50 mW
• Membrāna: Milāra kupols
• Frekvences reakcija: 12–22 000 Hz
• Tips: Dinamisks

Savienojamība
• Vada garums: 1,2 m + 1,8 m

Iekšējā kartona kaste
• Bruto svars: 0,3934 kg
• Inner carton (L x W x H): 13 x 10,2 x 16 cm
• Neto svars: 0,042 kg
• Taras svars: 0,3514 kg
• EAN: 87 12581 49742 2
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3

Ārējā kartona kaste
• Bruto svars: 3,5487 kg
• Outer carton (L x W x H): 54,1 x 21,8 x 18,1 cm
• Neto svars: 0,336 kg
• Taras svars: 3,2127 kg
• EAN: 87 12581 49743 9
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24

Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 9,5 x 17,5 x 4 cm
• Bruto svars: 0.11 kg
• Neto svars: 0,014 kg
• Taras svars: 0,096 kg
• EAN: 87 12581 49740 8
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: Kabata
•
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