
 

Philips
Słuchawki z nakładkami na 
uszy

SHH8000
Niespotykana wygoda i pewność dopasowania
do telefonów Nokia XpressMusic
Ciesz się wspaniałym dźwiękiem z telefonu Nokia XpressMusic, mając uczucie pełnego komfortu. Dzięki 

nakładkom słuchawki delikatnie przylegają, są pewnie i wygodnie dopasowane. Możliwość wyboru 

jednego z trzech rozmiarów nasadek zapewnia doskonałą dźwiękoszczelność i znakomite doznania 

akustyczne.

Wyjątkowa przyjemność słuchania
• Wydajny, bardzo mały przetwornik zapewnia idealne dopasowanie i dźwięk
• Pasywna izolacja szumów poprawia jakość dźwięku przy małej głośności
• Turbo Bass zapewnia głębokie i dynamiczne tony niskie
• Magnes neodymowy poprawia jakość basów i czułość
• Pozłacana wtyczka (24-karatowym złotem) to niezawodne połączenie

Pasują do Ciebie i Twojego stylu życia
• Elastyczne gumowe nakładki na uszy zapewniają pewne i wygodne dopasowanie
• 3 wymienne, gumowe nakładki douszne umożliwiają optymalne dopasowanie do ucha

Zawsze gotowe do drogi
• Ochrona przed wyciągnięciem zapewnia właściwe dopasowanie
• Przedłużacz zapewniający odpowiednią długość przewodu w zależności od potrzeb.

Idealnie pasuje do Twojego telefonu
• Długość przewodu dostosowana do używania łącznie z mikrofonem
 



 Wydajny, bardzo mały przetwornik
Oznacza to, że także przy niewielkiej głośności 
można czerpać przyjemność z wyjątkowej jakości 
dźwięku i korzystać z dłuższej żywotności baterii.

Pasywna izolacja szumów
Dokładne dopasowanie do wnętrza ucha zatrzymuje 
niepożądane szumy otoczenia, które nie pozwalają w 
spokoju cieszyć się ulubioną muzyką. Oznacza to, że 
także przy niewielkiej głośności można czerpać 
przyjemność z wyjątkowej jakości dźwięku i 
korzystać z dłuższej żywotności baterii.

Turbo Bass
Unikalna konstrukcja „doładowuje” niskie tony, 
kierując je do Twoich uszu. W efekcie otrzymujesz 
dźwięk o fantastycznym i realistycznym brzmieniu.

Magnes neodymowy
Neodym to materiał, który najlepiej nadaje się do 
wytwarzania silnego pola magnetycznego, dzięki 
czemu uzyskuje się większą czułość cewki 
przetwornika, lepszą charakterystykę tonów niskich 
i wyższą ogólną jakość dźwięku.

Pozłacana wtyczka
Wykończenie wtyczki wykonane z metalu 
szlachetnego zapewnia bardziej niezawodne 
połączenie i lepszą jakość dźwięku.

Elastyczne gumowe nakładki na uszy
Gumowe nakładki na uszy dzięki antypoślizgowemu 
oparciu zapewniają wygodne i pewne dopasowanie i 
gwarantują, że słuchawki będą przez całe godziny 
wygodnie pozostawać na swoim miejscu. Doskonałe 
dla aktywnych osób.

Optymalne dopasowanie do każdego 
ucha
Mając do dyspozycji 3 pary wymiennych nakładek 
dousznych w różnych rozmiarach, na pewno 
znajdziesz parę, która będzie najlepiej pasować do 
Twoich uszu.

Konstrukcja chroniąca przed 
wyciąganiem
Wyjątkowa konstrukcja zapobiega wyciągnięciu 
słuchawek z uszu bez względu na rodzaj 
podejmowanej aktywności. Pociągnięcie przewodu 
powoduje ich mocniejsze trzymanie na miejscu.

Słuchawki przystosowane do użytku z 
mikrofonem
Długość przewodu słuchawek jest dobrana w taki 
sposób, by zapewnić optymalne rejestrowanie 
dźwięku przez mikrofon złącza słuchawek. Jest ona 
także optymalna do podłączania słuchawek do złącza 
słuchawek. Złącza słuchawek umożliwiają 
korzystanie ze standardowych słuchawek (bez 
mikrofonu, ze standardową wtyczką 3,5 mm) w 
połączeniu z telefonem. Zazwyczaj są dostarczane w 
zestawie z telefonem, jednak można je również kupić 
osobno. Złącza Philips SHH1XXX mogą 
współpracować z telefonami większości marek. 
Zapewniają optymalną długość przewodu łączącego 
słuchawki z telefonem.

Przeznaczony dla Nokia XpressMusic
Ten produkt został opracowany specjalnie do użytku 
z telefonami Nokia XpressMusic. Został on 
dokładnie przetestowany z tym modelem telefonu w 
celu zapewnienia najlepszej jakości.
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Zalety
• Przedłużacz
Dźwięk
• System akustyczny: Otwarte
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: CCAW
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Pasmo przenoszenia: 6–23 500 Hz
• Impedancja: 16 omów
• Maksymalna moc wejściowa: 50 mW
• Czułość: 100 dB
• Średnica głośnika: 15 mm
• Typ: Dynamiczne

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: Dwa równoległe, 

symetryczne
• Długość przewodu: 0,35 m + 1 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Wykończenie złącza: Pozłacane 24-karatowym 

złotem
• Typ przewodu: OFC

Akcesoria

Karton wewnętrzny
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

21,5 x 11,5 x 24,5 cm
• Waga brutto: 0,59 kg
• Waga netto: 0,318 kg
• Ciężar opakowania: 0,272 kg

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

46,5 x 26,5 x 53 cm
• Waga brutto: 5,75 kg
• Waga netto: 2,544 kg
• Ciężar opakowania: 3,206 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

10,3 x 22,3 x 3,1 cm
• Waga brutto: 0,07 kg
• Waga netto: 0,053 kg
• Ciężar opakowania: 0,017 kg
•

Dane techniczne
Słuchawki z nakładkami na uszy
  

Data wydania 2009-08-14

Wersja: 3.0.3

12 NC: 8670 000 34284
EAN: 87 12581 36672 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

http://www.philips.com

