
 

 

Philips
Ľahké slúchadlá

SHL1700
Ľahké a pohodlné, výkonný zvuk

Odolný a ľahký dizajn
Vďaka ultraľahkému hlavovému oblúku a mäkkým mušliam na uši sa budete cítiť tak 
pohodlne, akoby ste na hlave nič nemali, dokonca aj pri dlhšom počúvaní. Mušle sa dajú 
otáčať a umožňujú odložiť slúchadlá v rovnej polohe.

Pre vynikajúci zážitok z hudby
• 30 mm reproduktor poskytuje veľký zvukový výkon

Vyrobený pre Vás a Váš životný štýl
• Ultraľahký hlavový oblúk zvyšuje pohodlie pri nosení
• Jednoduchý hlavový oblúk možno ľubovoľne nastaviť tak, aby vám presne sadol
• Mušle na uši s mäkkou vypchávkou poskytujú maximálny komfort

Vždy pripravené
• Skladací hlavový most zjednodušuje nosenie slúchadiel



 30 mm reproduktor
30 mm reproduktor je kompaktný, dokonale sa 
prispôsobí a je dostatočne veľký na poskytovanie 
ostrého, silného zvuku. Ideálna veľkosť zaručuje 
zážitok z neskresleného počúvania.

Ultraľahký hlavový oblúk
Tenký a ľahký hlavový most z nehrdzavejúcej ocele 
je taký ľahký, že si ani nevšimnete, že ho máte.

Jednoduchý dizajn hlavového oblúka
Veľmi jednoduchý dizajn hlavového oblúka, ktorý je 
však súčasne plne nastaviteľný, aby sadol na hlavu 
každej veľkosti.

Mäkké mušle na uši
Celé mušle na uši sú kompletne vystlané mäkkou 
penou. Pri ich nosení sa budú vaše uši cítiť pohodlne 
ako v bavlnke.

Skladací hlavový most
Keď nepoužívate slúchadlá, môžete ich zložiť za 
účelom praktického uskladnenia.
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Zvuk
• Akustický systém: Voľný
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Membrána: Mylarová kupola
• Hlasová cievka: Meď
• Frekvenčná odozva: 20 - 20 000 Hz
• Impedancia: 32 Ohmov
• Maximálny príkon: 30 mW
• Citlivosť: 103 dB
• Priemer reproduktora: 32 mm
• Typ: Dynamický

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: Dvojité paralelné, symetrické
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm stereofónny
• Vyhotovenie konektorov: pochrómované
• Typ kábla: Meď

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 0,6405 kg

• Vonkajší kartón (D x Š x V): 24 x 11 x 21 cm
• Čistá hmotnosť: 0,204 kg
• Hmotnosť obalu: 0,4365 kg
• EAN: 87 12581 59557 9
• Počet užívateľských balení: 3

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 19,5 x 22 2 x 3,5 cm
• Hmotnosť brutto: 0,164 kg
• Čistá hmotnosť: 0,068 kg
• Hmotnosť obalu: 0 096 kg
• EAN: 69 23410 70901 8
• Počet kusov výrobkov v balení: 3
• Typ balenia: Lepenka
• Typ policového umiestnenia: Obidve

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 14 x 16,5 x 5,5 cm
• Hmotnosť: 0,0679 kg
•
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