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SHE9850
Εξελιγμένη ακουστική

Καθαρός, λεπτομερής, διαυγής ήχος
Τα ακουστικά SHE9850 της Philips παρέχουν απόλυτα διαυγή ήχο. Χάρη στο μετατροπέα 

ισοσταθμισμένου επαγώγιμου, τον εξειδικευμένο συντονισμό και το σχεδιασμό ακουστικής υπό 

γωνία, αποδίδουν αισθητά καθαρό, λεπτομερή και διαυγή ήχο με μεγαλύτερη ακρίβεια στους 

υψηλότερους τόνους.

Απολαύστε ποιοτικό ήχο
• Μετατροπέας υψηλής ευκρίνειας για ακριβή αναπαραγωγή ήχου
• Ακριβής ηχητικός συντονισμός από τη Philips iLab για λεπτομερή ήχο
• Ο σχεδιασμός ακουστικής υπό γωνία παρέχει εξαιρετική απομόνωση ήχου

Απόλυτη άνεση στην εφαρμογή
• Ο εργονομικός σχεδιασμός ακουστικής υπό γωνία εξασφαλίζει φυσική εφαρμογή
• Τα ιδιαίτερα μαλακά καλύμματα από σιλικόνη σε 3 μεγέθη εξασφαλίζουν ιδανική εφαρμογή
• Τα αφρώδη επικαλύμματα εξασφαλίζουν άψογη εφαρμογή σε όλους
• Μεταλλικό περίβλημα κορυφαίας ποιότητας για ακριβή μετάδοση ήχου

Πάντα έτοιμα
• Κομψή μεταλλική θήκη μεταφοράς με πρακτική λύση αποθήκευσης καλωδίου
• Συμμετρικά καλώδια σε ίσα μήκη για αποφυγή μπερδέματος
• Ανθεκτική σχεδίαση Flexi-Grip για ισχυρή και ευέλικτη σύνδεση



 Μετατροπέας υψηλής ευκρίνειας
Ο μηχανισμός του δέκτη αποτελείται από ένα 
πηνίο, ένα μεταλλικό επαγώγιμο σε σχήμα U, ένα 
ζεύγος μόνιμων μαγνητών, μία ράβδο οδηγού και 
ένα διάφραγμα. Τα ηλεκτρομαγνητικά ρεύματα 
αυξομειώνουν την πολικότητα του επαγώγιμου 
μετακινώντας την ράβδο οδηγού και το 
διάφραγμα για να παράγουν ήχο. Τα μέρη του 
δέκτη έχουν συντονιστεί με ακρίβεια έτσι ώστε να 
παράγουν ισχυρότερη έξοδο σε χαμηλότερες 
συχνότητες ενώ παράλληλα αυξάνουν τις μέγιστες 
τιμές σε υψηλότερες συχνότητες. Το αποτέλεσμα 
είναι καθαρός, λεπτομερής και διαυγής ήχο με 
μεγαλύτερη ακρίβεια στους υψηλότερους τόνους.

Ακριβής ηχητικός συντονισμός
Σχεδιασμένα για εμπειρία ακρόασης υψηλής 
ποιότητας, αυτά τα ακουστικά έχουν συντονιστεί 
με ακρίβεια από τη Philips iLab για να παρέχουν 
ακουστική επαγγελματικού επιπέδου με 
εξαιρετική ακρίβεια στους υψηλότερους τόνους. 
Το αποτέλεσμα είναι διαυγής, καθαρός και 
λεπτομερής ήχος.

Σχεδιασμός ακουστικής υπό γωνία
Ο σχεδιασμός ακουστικής υπό γωνία βασίζεται σε 
πλήρη κατανόηση της ανατομίας του καναλιού του 
ανθρώπινου αυτιού και προσαρμόζει τη γωνία του 
αγωγού ηχείου και το ακουστικό σε κάθε σχήμα 
καναλιού αυτιού. Όχι μόνο κατευθύνει τον ήχο 
απευθείας στο αυτί, αλλά εξασφαλίζει και άψογη 
απομόνωση του περιβάλλοντος θορύβου 
επιτρέποντάς σας να ακούτε μουσική σε 
χαμηλότερα επίπεδα έντασης.

Σχεδιασμός για άψογη εφαρμογή
Ο εξελιγμένος σχεδιασμός του μοντέλου 
ακουστικής υπό γωνία, με ελαφρά κλίση 15 
μοιρών βάσει της ανατομίας του ανθρώπινου 
αυτιού, εξασφαλίζει φυσική εφαρμογή και 
μεγαλύτερη άνεση.

Ιδιαίτερα μαλακά καλύμματα από 
σιλικόνη σε 3 μεγέθη
Τα εναλλάξιμα ακουστικά που διατίθενται σε 3 
μεγέθη (μικρά, μεσαία και μεγάλα) εξασφαλίζουν 
άψογη εφαρμογή σε κάθε χρήστη. Επιπλέον, είναι 
κατασκευασμένα από εξαιρετικά μαλακή σιλικόνη 

για να παρέχουν βέλτιστη άνεση για παρατεταμένη 
ακρόαση.

Αφρώδη επικαλύμματα για άψογη 
εφαρμογή
Κατασκευασμένα από αφρώδες υλικό αργής 
επαναφοράς, αυτά τα επικαλύμματα αποτελούν 
μια πρακτική εναλλακτική στα καλύμματα από 
καουτσούκ. Μπορείτε να επιτύχετε την άψογη 
εφαρμογή των επικαλυμμάτων εάν τα πιέσετε με 
τα δάχτυλά σας πριν τα τοποθετήσετε μέσα στο 
κανάλι του αυτιού. Αφού το ακουστικό έχει 
παραμείνει στη θέση του για λίγα δευτερόλεπτα, 
το αφρώδες υλικό επανέρχεται σταδιακά στο 
αρχικό του σχήμα εξασφαλίζοντας ασφαλή και 
άψογη εφαρμογή.

Μεταλλικό περίβλημα κορυφαίας 
ποιότητας
Χάρη στο μεταλλικό περίβλημα ανώτερης 
ποιότητας, αυτά τα ακουστικά προστατεύονται 
από περιττές δονήσεις και εξασφαλίζουν ακριβή 
μετάδοση ήχου, ομαλή απόκριση μπάσων και 
διαυγείς τόνους μεσαίου-υψηλού εύρους.

Κομψή μεταλλική θήκη μεταφοράς
Κατασκευασμένη από μέταλλο υψηλής ποιότητας, 
αυτή η πολυτελής μικρή θήκη μεταφοράς διαθέτει 
σύστημα περιέλιξης καλωδίου για εύκολο τύλιγμα 
του καλωδίου και αποθήκευση των ακουστικών. 
Διαθέτει, ακόμα, χώρο αποθήκευσης για τα 
αφρώδη επικαλύμματα. Το σκληρό εξωτερικό 
περίβλημα παρέχει επίσης πρόσθετη προστασία 
για τα ακουστικά, όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Συμμετρικά καλώδια
Αυτά τα ακουστικά διαθέτουν συμμετρικά 
καλώδια για να μην μπερδεύονται και να 
παρέχουν, συνεπώς, άνετη ακρόαση.

Σχεδίαση Flexi-Grip
Το μαλακό υλικό flexi-grip που περιβάλλει τα 
ακουστικά βελτιώνει την απόδοση και ενισχύει την 
ανθεκτικότητά τους. Προστατεύει τη σύνδεση 
καλωδίου από φθορά που θα προέκυπτε σε 
διαφορετική περίπτωση εξαιτίας της 
επανειλημμένης κλίσης των ακουστικών από τη 
συχνή επαφή με τα δάχτυλα του χρήστη κάθε 
φορά που τα φοράει ή τα βγάζει.
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Προδιαγραφές
Ήχος
• Αντίσταση: 12 ohm στα 1kHz
• Ευαισθησία: 115 dB SPL/mW στα 1 kHz
• Μέγιστη ισχύς: 3mW
• Συχνότητα απόκρισης: 20 - 20k Hz

Συνδεσιμότητα
• Μήκος καλωδίου: 1,2 μ.

Εσωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 1,163 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

18,4 x 13,2 x 21,3 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,045 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,118 κ.
• EAN: 87 12581 42471 8
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 10,248 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

38,8 x 28,6 x 45,8 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,36 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 9,888 κ.
• EAN: 87 12581 42470 1
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

17,5 x 17,5 x 4,1 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,33365 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,015 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,31865 κ.
• EAN: 87 12581 35705 4
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
•
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