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VÍTEJTE
Vítejte do světa čisté akustiky, která je základem pro špičková sluchátka Philips SHE9850.
Díky technologii Balanced Armature a akustickému ladění v laboratořích Philips iLab jsou tato
sluchátka navržena tak, že poskytují zvuk na profesionální úrovni. Výsledný zvuk je neuvěřitelně
ostrý, detailní a transparentní s výjimečně přesnými výškami.

LUXUS A DETAIL
Ať již jde o luxusní design nebo čistý a detailní zvuk, můžete si být jistí, že obojí je výsledkem skutečně
královského přístupu společnosti Philips ke sluchátkům SHE9850.
Sluchátka jsou vybavena měniči s podporou technologie Balanced Armature, ve které se snoubí absolutní
přesnost s kompaktními rozměry – což jsou vlastnosti důležité pro získání zvuku na profesionální úrovni.
Díky unikátní vlastnosti designu s názvem Angled Acoustic Pipe poskytují sluchátka perfektní utěsnění v
oblasti uší. Společně s odborně provedeným akustickým laděním a širokým frekvenčním rozsahem tak na
vás čeká nadstandardní poslech.

ŠITÉ NA MÍRU
Sluchátka nabízí k výběru tři velikosti gumových špuntů a pár pěnových objímek.
Silikonové gumové špunty:
Poskytují dlouhotrvající komfort a jsou k dispozici ve velikostech malé, střední a velké.
Pěnové objímky Comply™:
Komfortní alternativa vyrobená z pěny s pomalou tvarovou pamětí. Stačí stlačit pomocí konečků prstů
před zasunutím do sluchového kanálu a po několika vteřinách se pěna objímky Comply™ rozšíří a vytvoří
pevné uchycení uvnitř uší.
Poznámka: Objímky je třeba v ideálním případě měnit každé tři měsíce, když začnou být opotřebované.
Při výměně opatrně odstraňte původní objímku a poté přes trubici nasaďte novou.

NEJLEPŠÍ ZPŮSOB NOŠENÍ
1.

Vložte odpovídající špunty nebo objímky na levou a pravou část sluchátek.

2.

Upravte polohu sluchátek tak, aby pevně padla. (Možná bude třeba lehce sluchátka otočit a
vsunout do uší, dokud nezískáte pevné, ale stále pohodlné uchycení)
3.
Chcete-li sluchátka vyjmout, uchopte tělo sluchátka a jemně jej otočte, čímž se naruší utěsnění a
uchycení. Netahejte za kabel.
Poznámka: Jestliže je kvalita zvuku nedostatečná v nízkým frekvencích (basech), zkontrolujte
pevnost utěsnění sluchátek a případně zkuste jinou velikost špuntů.

PÉČE O SLUCHÁTKA
Chcete-li očistit gumové špunty, vyjměte je ze sluchátek a omyjte ve vodě za pomoci jemného čisticího
prostředku, poté je nechte oschnout.
Poznámka: Před vrácením zpět na sluchátka je nezapomeňte pořádně opláchnout a nechat osušit.
Jestliže je vidět nějaká špína přímo v otvorech sluchátek, odstraňte špunty nebo objímky a otvor vyčistěte
pomocí nástroje, který je umístěn na konci drátěné smyčky.
Poznámka: Nesnažte se předmět protlačit, mohlo by dojít k poškození zvukového filtru.
Přenosný kryt pro uložení a ochranu sluchátek
1. Umístěte sluchátka do krytu dle obrázku.
2. Omotejte kabel okolo vodicího pásu.
3. Zasuňte špunt na místo dle obrázku.

ÚDRŽBA A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
1. Nevystavujte sluchátka extrémním teplotám.
2. Vyberte si správnou velikost špuntu nebo objímky pro optimální nošení. Jestliže se stav některé
součásti sluchátek zhorší z důvodu opotřebování nebo poškození, vyměňte ji.
3. Sluchátka nesmí být příliš zatížena nebo stlačena, aby nedošlo k jejich poškození.
4. Snažte se vyhnout poslechu při vysoké hlasitosti, mohlo by dojít k poškození sluchu.
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