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Căști intraauriculare

SHE9850
Acustică avansată

Sunet clar, detaliat, transparent
Căştile SHE9850 Philips oferă un standard absolut în ceea ce priveşte sunetul pur. Susţinute de un 
traductor Balanced Armature, de reglarea la nivel de expert şi de un design Angled Acoustic, 
acestea oferă un sunet remarcabil de clar, detaliat şi transparent, cu înalte extrem de precise.

Bucuraţi-vă de un sunet de calitate
• Traductor de înaltă definiţie pentru o reproducere audio precisă
• Reglare acustică precisă la Philips iLab pentru sunet detaliat
• Designul Angled Acoustics oferă izolare fonică excepţională

Confort maxim
• Designul ergonomic Angled Acoustic asigură adaptarea naturală
• Pernuţele din silicon foarte moi, de 3 dimensiuni, asigură o potrivire ideală
• Manșoanele din spumă creează o izolare strânsă pentru adaptarea personalizată
• Carcasa premium din metal oferă o transmisie precisă a sunetului.

Mereu pregătit
• O carcasă elegantă din metal pentru transport cu o soluţie de depozitare ordonată a cablului
• Cablurile simetrice sunt disponibile la lungimi egale, pentru a evita încurcarea
• Design Flexi-Grip rezistent și flexibil



 Traductor de înaltă definiţie
Motorul receptorului include o bobină, o armătură 
din metal în formă de U, o pereche de magneţi 
permanenţi, precum și o tijă de antrenare și o 
diafragmă. Curenţii electromagnetici modifică 
polaritatea armăturii la plus sau la minus, deplasând 
tija de antrenare și diafragma pentru a genera sunet. 
Componentele receptorului au fost reglate fin 
pentru a produce o calitate superioară a sunetului la 
frecvenţe reduse, crescând puterea la frecvenţe mai 
înalte. Rezultatul este un sunet clar, detaliat și 
transparent, cu înalte de mare precizie.

Reglare acustică precisă
Proiectate pentru o experienţă audio de calitate 
superioară, aceste căști au fost reglate cu 
meticulozitate de către Philips iLab pentru a oferi o 
acustică la nivel profesional cu înalte extrem de 
precise. Sunetul rezultat este transparent, clar și 
detaliat.

Design Angled acoustic
Derivat din înţelegerea aprofundată a anatomiei 
canalului auricular, designul Angled Acoustic reglează 
unghiul tubului difuzorului și al elementului 
intraauricular la forma individuală a canalului 
auricular. În afară de direcţionarea sunetului direct în 
ureche, acesta creează de asemenea o barieră 
perfectă împotriva zgomotului ambiental, care vă 
permite să ascultaţi muzica la un volum redus.

Design adaptat urechii
Superioritatea designului constând dintr-o înclinare 
ușoară la 15 grade pentru modelul Angled Acoustic, 
bazat pe anatomia urechii, oferă o potrivire naturală 
și confort absolut.

Pernuţă din silicon foarte moale, de 3 
dimensiuni
Disponibile în trei dimensiuni diferite (mici, medii și 
mari), pernuţele pentru urechi asigură o potrivire 
personalizată pentru fiecare utilizator. De asemenea, 
acestea sunt fabricate din silicon foarte moale, 

pentru a oferi un confort optim pentru audiţii 
prelungite.

Manșoane izolatoare strânse din spumă
Fabricată din spumă cu memoria formei, această 
pereche de manșoane reprezintă o alternativă 
confortabilă la pernuţele din cauciuc pentru urechi. 
Aceste manșoane creează o izolare fixă când sunt 
comprimate între degete înainte de a fi introduse în 
canalul auricular al utilizatorului. După ce casca este 
ţinută la locul său timp de câteva secunde, spuma cu 
memoria formei se extinde pentru a crea o potrivire 
sigură și etanșă.

Carcasă premium din metal
Încastrate în metal superior, aceste căști sunt 
ecranate împotriva vibraţiilor inutile pentru o 
transmisie precisă a sunetului, rezultând un răspuns 
de bas uniform și tonuri clare de la medii la înalte.

Carcasă elegantă din metal pentru 
transport
Fabricată din metal de calitate superioară cu o tentă 
de lux, carcasa compactă pentru transport include un 
suport pentru cablu, care oferă o soluţie facilă pentru 
înfășurarea uniformă a cablului și depozitarea 
căștilor. Aceasta include chiar și un compartiment de 
depozitare pentru manșoanele din spumă. Exteriorul 
dur al carcasei oferă protecţie suplimentară pentru 
căști, atunci când nu sunt utilizate.

Cabluri simetrice
Aceste căști dispun de cabluri simetrice pentru a 
preveni încurcarea acestora și, așadar, pentru a 
asigura ascultarea facilă.

Design Flexi-Grip
Materialul moale flexi-grip în care este învelit corpul 
căștilor le sporește performanţa și le extinde 
rezistenţa. Acesta protejează conexiunea cablurilor 
împotriva deteriorărilor, care ar putea surveni în caz 
contrar din cauza îndoirii repetate a corpului căștilor 
la contactul frecvent cu degetele utilizatorului, atunci 
când căștile sunt introduse și scoase.
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Specificaţii
Sunet
• Impedanţă: 12 ohm la 1 kHz
• Sensibilitate: 115 dB SPL/mW la 1 kHz
• Putere maximă de intrare: 3 mW
• Răspuns în frecvenţă: 20 - 20 mii Hz

Conectivitate
• Lungime cablu: 1,2 m

Cutie interioară
• Greutate brută: 1,163 kg
• Cutie interioară (L x L x Î): 18,4 x 13,2 x 21,3 cm
• Greutate netă: 0,045 kg
• Greutate proprie: 1,118 kg
• EAN: 87 12581 42471 8
• Număr de ambalaje: 3

Cutie exterioară
• Greutate brută: 10,248 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 38,8 x 28,6 x 45,8 cm
• Greutate netă: 0,36 kg
• Greutate proprie: 9,888 kg
• EAN: 87 12581 42470 1
• Număr de ambalaje: 24

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

17,5 x 17,5 x 4,1 cm
• Greutate brută: 0,33365 kg
• Greutate netă: 0,015 kg
• Greutate proprie: 0,31865 kg
• EAN: 87 12581 35705 4
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
•
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