
 

 

Philips
Fülbe helyezhető 
fejhallgató

SHE9850
Kiváló akusztika

Részletes és tiszta hang
A Philips SHE9850 fejhallgatók a lehető legtisztább hangot adják. A kiegyensúlyozott 
armatúra-transzducer, a kiváló hangolás és az irányított akusztikus kialakítás révén 
rendkívül tiszta és részletes hang érhető el kivételes pontossággal.

Élvezze a minőségi hangzást!
• Nagyfelbontású transzducer a pontos hangvisszaadásért
• Pontos akusztikus hangolás a Philips iLabtól
• Irányított akusztikus kialakítás – kivételes zajkiszűrés

A legkényelmesebb viselés
• Ergonomikus kialakítás, természetes illeszkedés
• A 3 méretben választható, különlegesen puha szilikon fülpárna tökéletesen illeszkedik
• A habpárna szorosan, az egyéni felépítéshez illeszkedik.
• A prémium fém ház pontos hangátvitelt biztosít.

Mindig készen áll
• Vékony fém hordtáska kábeltárolóval
• Az egyenlő hosszúságú, szimmetrikus kábelek nem gubancolódnak össze
• A tartós, rugalmas fogantyú erős, rugalmas csatlakozást képez



 Nagyfelbontású transzducer
A receiver motorja egy tekercsből, egy fém, U alakú 
armatúrából, egy pár permanens mágnesből, továbbá 
egy mozgatórúdból és egy membránból áll. Az 
elektromágneses úton gerjesztett áramok felfelé 
vagy lefelé változtatják az armatúra polaritását, és 
mozgásba hozzák a rudat és a membránt, amelyek 
létrehozzák a hangot. A receiver részeit 
finomhangolással úgy készítették elő, hogy 
alacsonyabb frekvenciákon nagyobb teljesítményt 
nyújtsanak, miközben erősítik a csúcsértékeket 
magasabb frekvenciákon. Az eredmény kivételes 
pontosságú, rendkívül tiszta és részletes hang.

Pontos akusztikus hangolás
A Philips iLab által a kiváló minőségű hallgatási 
élmény érdekében kifejlesztett fejhallgatók 
jellemzője a kivételes precizitású, profi szintű 
akusztika. Az eredmény a tiszta és részletes hang.

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

A fülhöz illeszkedik
Az irányított akusztikus modell enyhe, 15 fokos 
dőlésszöge az emberi fül anatómiáján alapul, így 
természetes illeszkedést és kivételes kényelmet 
biztosít.

3 méretben választható, különlegesen 
puha szilikon fülpárna
A három különböző (kicsi, közepes és nagy) 
méretben kapható cserélhető fülpárna minden 

felhasználó egyéni igényeihez illeszkedik. 
Különlegesen puha szilikon anyaga kivételes 
kényelmet nyújt hosszú hallgatási idő esetén is.

Szorosan záró habpárna
Az alakjukat lassan visszanyerő habpárnák a gumi 
fülbetétek kényelmesebb változatai. A hallójáratokba 
helyezés előtt az ujjak között összenyomva 
formálhatók, majd a helyükre kerülve néhány 
másodperc alatt megduzzadva szorosan és 
biztonságosan illeszkednek.

Prémium fém ház
Az elsőrendű fém háznak köszönhetően ezek a 
fülhallgatók kiszűrik a nemkívánatos rezgéseket, ami 
pontos hangátvitelt, egyenletes mélyhangvisszaadást, 
valamint tiszta közép- és magas hangokat 
eredményez.

Vékony fém hordtáska
A kiváló minőségű, luxuskivitelű kompakt hordtáska 
a kábeltartónak köszönhetően a vezeték és a 
fülhallgató rendezett tárolását teszi lehetővé. A 
habpárnák külön rekeszben kapnak helyet. A 
hordtáska kemény külseje további védelmet biztosít 
a benne tárolt fejhallgatónak.

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

Rugalmas kialakítás
A fejhallgatót 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
Hang
• Impedancia: 12 ohm / 1 kHz
• Érzékenység: 115 dB SPL/mW 1 kHz-en
• Maximális bemeneti teljesítmény: 3 mW
• Frekvenciaátvitel: 20 – 20 k Hz

Csatlakoztathatóság
• Kábelhosszúság: 1,2 m

Belső karton
• Bruttó tömeg: 1,163 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

18,4 x 13,2 x 21,3 cm
• Nettó tömeg: 0,045 kg
• Táratömeg: 1,118 kg
• EAN: 87 12581 42471 8
• Fogyasztói csomagolások száma: 3

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 10,248 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

38,8 x 28,6 x 45,8 cm
• Nettó tömeg: 0,36 kg
• Táratömeg: 9,888 kg
• EAN: 87 12581 42470 1
• Fogyasztói csomagolások száma: 24

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

17,5 x 17,5 x 4,1 cm
• Bruttó tömeg: 0,33365 kg
• Nettó tömeg: 0,015 kg
• Táratömeg: 0,31865 kg
• EAN: 87 12581 35705 4
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia
•
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