
 

 

Philips
Zestaw słuchawkowy z 
pałąkiem na głowę

SHH9560
Potężny dźwięk

do telefonów komórkowych
Zapewniają wiernie odwzorowany dźwięk i znakomicie blokują dźwięki z otoczenia. Wyłożony miękką 

powłoką, samoregulujący się wewnętrzny pałąk na głowę skutecznie dostosowuje się do jej kształtu. 

Mikrofon przechwytuje ludzki głos z dużą wyrazistością. Pilot na przewodzie dodatkowo zwiększa 

wygodę użytkowania, umożliwiając sterowanie głośnością i obsługę połączeń telefonicznych.

Dźwięk wysokiej jakości
• Konstrukcja typu zamkniętego blokuje hałas otoczenia
• Przetwornik 40 mm zapewnia dźwięk bez zniekształceń

Zaprojektowany dla Ciebie
• Elegancki mikrofon o dużej czułości zapewniającej wysoki poziom odwzorowania mowy
• Pilot do sterowania głośnością i połączeniami na przewodzie
• Wtyczka 3,5 mm do urządzeń Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm
• Dodatkowa wtyczka 3,5 mm do urządzeń Nokia, Sony Ericsson, Samsung

Niespotykana wygoda
• Niezwykle miękkie nauszniki z redukcją szumów
• Samoregulujący pałąk wewnętrzny
• Wytrzymała konstrukcja Flexi-Grip zapewnia mocne i elastyczne połączenie

Zawsze gotowe do drogi
• Pokrowiec chroni słuchawki, gdy nie są używane



 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.

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.

Elegancki mikrofon o dużej czułości
Elegancki mikrofon o dużej czułości zapewniającej 
wysoki poziom odwzorowania mowy

Sterowanie głośnością i połączeniami na 
przewodzie

Chcesz zmienić ustawienia głośności? Przyjąć lub 
odrzucić połączenie? Na pilocie znajduje się 
regulator głośności i elementy sterujące 
połączeniami telefonicznymi. Ten zestaw 
słuchawkowy to pełna kontrola w zasięgu ręki!

Złącze stereo 3,5 mm
Złącze stereo 3,5 mm do urządzeń Blackberry, HTC, 
iPhone, LG, Motorola i Palm

Dodatkowe złącze 3,5 mm
Dodatkowe złącze stereo 3,5 mm do urządzeń 
Nokia, Sony Ericsson i Samsung

Komfort podczas długotrwałego 
noszenia
Eleganckie, niezwykle miękkie nauszniki umożliwiają 
noszenie słuchawek przez długi czas bez 
jakiegokolwiek dyskomfortu.

Samoregulujący pałąk wewnętrzny
Typowe słuchawki nagłowne można regulować, 
rozszerzając lub skracając pałąk. To może być nieco 
irytujące, gdy musisz to robić za każdym razem. Te 
słuchawki dopasowują się automatycznie do kształtu 
i wielkości głowy użytkownika, zapewniając większy 
komfort podczas słuchania muzyki.

Przewód z elastycznym przegubem

Miękka i elastyczna część chroni połączenie 
przewodów przed uszkodzeniami, które mogą być 
spowodowane ich zginaniem.

Pokrowiec (w zestawie)
Przechowywanie słuchawek w tym poręcznym 
pokrowcu, zapewnia zachowanie dbałości o 
słuchawki i unikanie plątania się przewodów.

Przewód 1,2 m
Idealna długość przewodu zapewniająca większą 
swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić 
urządzenie audio.
SHH9560/10

Dane techniczne
Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

17 x 19,5 x 7,5 cm
• Waga: 0,15 kg

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: Pojedynczy przewód
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Wykończenie złącza: Pozłacane 24-karatowym 

złotem
• Mikrofon: Wbudowany mikrofon
• Typ przewodu: OFC

Udogodnienia
• Regulator głośności

Dźwięk
• System akustyczny: Półotwarte
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Pasmo przenoszenia: 12–24 000 Hz
• Impedancja: 32 omów
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Maksymalna moc wejściowa: 50 mW
• Czułość: 105 dB
• Średnica głośnika: 40 mm
• Typ: Dynamiczne
• Cewka drgająca: CCAW

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

29 x 21,8 x 25 cm
• Waga netto: 0,45 kg
• Waga brutto: 1,72 kg
• Ciężar opakowania: 1,27 kg
• EAN: 87 12581 55529 0
• Liczba opakowań konsumenckich: 3

Wymiary opakowania
• Typ ułożenia półki: Reklamowe
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 21,5 x 8,5 cm
• Waga netto: 0,15 kg
• Waga brutto: 0,47 kg
• Ciężar opakowania: 0,32 kg
• EAN: 69 23410 70395 5
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe
•
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