
 

Philips
Słuchawki z pałąkiem na 
głowę

SHH9500
Doskonały dźwięk

do telefonów Nokia XpressMusic
Ultralekkie, składane słuchawki z pałąkiem na głowę zapewniają doskonały dźwięk z telefonu 
multimedialnego. Duże, 40-milimetrowe głośniki klasy studyjnej generują wyjątkowy, pełen 
szczegółów dźwięk, a zamknięte elementy nauszne blokują hałas dochodzący z otoczenia.

Muzyka dla Twoich uszu
• Przetwornik 40 mm zapewnia dźwięk bez zniekształceń
• Konstrukcja typu zamkniętego blokuje hałas otoczenia
• Najlepsza w swojej klasie wydajność i jakość dźwięku.
• Magnes neodymowy poprawia jakość basów i czułość
• Pozłacana wtyczka (24-karatowym złotem) to niezawodne połączenie

Idealnie pasuje do Twojego telefonu
• Długość przewodu dostosowana do używania łącznie z mikrofonem
• Przeznaczony dla Nokia XpressMusic

Pasują do Ciebie i Twojego stylu życia
• Wyściółka pałąka na głowę zapewnia miękkie i wygodne dopasowanie.
• Elementy nauszne zwiększają komfort użytkowania i jakość niskich tonów

Zawsze gotowe do drogi
• Przewód z rozgałęzieniem umożliwia wygodne podłączenie pilota
• Składane do małych rozmiarów, łatwo mieszczą się w kieszeni
 



 Przetwornik 40 mm
Przetwornik 40 mm jest wykonany z 
kompozytowego mylaru, dzięki czemu jest bardzo 
czuły, ma dużą moc, a zniekształcenia dźwięku nie są 
słyszalne.

Konstrukcja typu zamkniętego
Dźwięki z otoczenia są doskonale tłumione, a 
muzyka ze słuchawek pozostaje w szczelnej czaszy, 
aby zapewnić idealną jakość. Dzięki temu słuchawki 
wspaniale nadają się do odsłuchu podczas koncertów 
lub sesji nagraniowych.

Doskonała jakość dźwięku
Konstrukcja uwzględniająca parametry akustyczne i 
wysokiej jakości przetworniki zapewniają najlepszą w 
swojej klasie jakość dźwięku.

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.

Wyściółka pałąka na głowę
Miękkie materiały użyte w poduszce pałąka na głowę 
zapewniają wygodne i długie użytkowanie.

Wygodne elementy nauszne
Specjalny kształt i luksusowe materiały wykorzystane 
w elementach nausznych zapewniają idealne 
dopasowanie i maksymalny komfort. Zapobiegają 
także stratom sygnału i polepszają jakość niskich 
tonów. Kształt elementów nausznych umożliwia ich 
dokładne dopasowanie do ucha użytkownika.

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.

Przewód z rozgałęzieniem
Standardowy przewód wyposażony w gniazdo 
3,5 mm na jednym końcu oraz we wtyczkę 3,5 mm 
na drugim zapewnia swobodę ruchu, kiedy 
korzystasz ze słuchawek.

Składane do małych rozmiarów
Słuchawki są składane bardzo płasko, więc po 
złożeniu mieszczą się w kieszeni.

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: 10 - 28000 Hz
• Impedancja: 32 omów
• Maksymalna moc wejściowa: 50 mW
• Czułość: 96 dB
• Średnica głośnika: 40 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 x 18,5 x 27 cm
• Waga brutto: 1,03 kg
• Waga netto: 0,3 kg
• Ciężar opakowania: 0,73 kg

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

39 x 22,5 x 29 cm
• Waga brutto: 2,52 kg
• Waga netto: 0,6 kg
• Ciężar opakowania: 1,92 kg

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

19,7 x 24,8 x 5,6 cm
• Waga brutto: 0,25 kg
• Waga netto: 0,1 kg
• Ciężar opakowania: 0,15 kg
•

Dane techniczne
Słuchawki z pałąkiem na głowę
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