
 

 

Philips
Sluchátka se sluchátkovým 
obloukem

Monitorovací sluchátka 

s designem DJ

Černá

SHL3100
Dynamické hutné basy

s DJským designem
Rozjeďte to s hudbou kdekoli. Sluchátka SHL3100 mají 40mm neodymové reproduktory poskytující 

bohaté a hluboké basy. Sluchátka jsou navržena pro 1 500mW napájení a poskytují rovnoměrně 

vysokou hlasitost bez zkreslení. Každý náušník se může otáčet o 165° a zajišťuje tak snadnou kontrolu.

Dokonalý zážitek z poslechu
• Poslouchejte, co se děje se sluchátky ve stylu DJ
• Zvládají vysoký výkon 1 500 mW: žádné zkreslení ani při vysoké hlasitosti
• 40mm neodymové reproduktory pro působivé a důrazné basy
• Uzavřený akustický systém odstíní okolní hluk

Pohodlí na dlouho
• Nastavitelné náušníky a sluchátkový oblouk se přizpůsobí jakémukoli tvaru hlavy
• Široký lehký sluchátkový oblouk s pěnou EVA pro pohodlné nošení
• Měkké náušníky o průměru 85 mm pro větší pohodlí

Pohodlné a odolné
• 1,2m kabel pro neomezený poslech na cestách
• Ověřen cyklem 8 000 ohnutí kabelu pro garanci odolnosti
• Výkyv sluchátek do 165° pro monitorování a vyšší flexibilitu
• Plochý sklopný design pro snadné uložení na cestách



 1,2m kabel
Kabel délky 1,2 m umožňuje nadějným DJ 
předvést své umění venku. Nyní můžete míchat 
stopy a pořádat párty, kdekoli chcete.

Zvládají vysoký výkon 1 500 mW
Zvládnutí vysokého výkonu vám poskytuje 
vysokou kvalitu – nezáleží na hlasitosti, 
nezáleží na zdroji. Dopřejte si poslech vaší 
hudby z přehrávačů MP3, chytrých telefonů, 
domácích audiosystémů a mixážních pultů. 
I při vysoké hlasitosti či vysoké hodnotě 
vstupního audia je podání čisté a bez zkreslení.

40mm neodymové reproduktory

Neodymové reproduktory se mohou 
pochlubit mimořádným frekvenčním 
rozsahem, který podává křišťálové vysoké tóny 
a jasně definované basy. Oddělení tónů je také 
zcela čisté, takže uslyšíte každou notu v ten 
pravý moment – pro profesionální míchání 
stop a dokonalý požitek z oblíbených skladeb 
na cestách.

Nastavitelný sluchátkový oblouk 
s náušníky

Nastavitelné náušníky a sluchátkový oblouk se 
přizpůsobí jakémukoli tvaru hlavy

Design typu DJ
Sluchátka mají otočný náušník pro jedno ucho.

Odolný kabel
Tato robustní a výkonná sluchátka jsou 
příslibem hudebního požitku, který vás 
nezklame. Kabely jsou zhotoveny tak, aby 
odolaly neopatrné tahání a opakované 
ohýbání – silám překračujícím běžné 
každodenní používání. Proto prochází všechny 
návrhy kabelů přísnou zkouškou 8 000 ohnutí.

Výkyv sluchátek do 165°

Tato sluchátka byla navržena konkrétně pro 
profesionální DJ, takže umožňují výkyv 165° – 
pro pohodlný poslech jedním uchem při 
mixování stop. Toto odklopení sluchátka se 
může hodit i při běžném poslechu, když se 
dočasně potřebujete věnovat i zvukům okolí.

Plochý sklopný design

Tato sluchátka v provedení pro DJ jsou 
vyrobena tak, aby vám poskytla ten nejlepší 
požitek. Díky sklopnému provedení je lze 
snadno přenášet i skladovat. Chytrý design 
a pečlivá volba komponent, např. skvěle 
provedených kloubů, umožňuje snadnou práci 
se sluchátky. Sluchátka SHL3100 lze složit 

naplocho, vyšší řadu sluchátek SHL3200 a 3300 
lze složit do kompaktnějšího tvaru.

Široký lehký sluchátkový oblouk

Vše na těchto sluchátkách nasvědčuje 
pohodlí – od ergonomického provedení po 
lehkou konstrukci a použití špičkových 
materiálů. I při širším použití vám mimořádné 
pohodlí umožní vychutnávat si hudbu naplno.

Měkké náušníky o průměru 85 mm

Dopřejte si špičkový poslech, ať jste kdekoli. 
Měkké náušníky o průměru 85 cm poskytují 
dokonalé oddělení poslechu od okolního 
prostředí, čímž poskytují dokonalé odizolování 
hluku a lepší poslech basů. Ať již mícháte 
hudbu na rozjeté párty nebo si prostě chcete 
dopřát své oblíbené skladby na cestě, 
polstrované náušníky vám poskytnou ten 
nejlepší poslech.
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Zvuk
• Akustický systém: uzavřený
• Kmitočtová charakteristika: 18–20 000 Hz
• Impedance: 32 ohmů
• Typ magnetu: Neodymový
• Maximální příkon: 1500 mW
• Citlivost: 107 dB
• Průměr reproduktoru: 40 mm

Design
• Barva: Černá

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: dvoustranný

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 15,2 x 4 x 18,5 cm
• Hmotnost: 0,17 kg

Rozměry balení
• EAN: 69 23410 71815 7
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Rozměry balení (Š x V x H): 4,5 x 25,4 x 19,95 cm
• Hrubá hmotnost: 0,2585 kg
• Čistá hmotnost: 0,1705 kg
• Hmotnost obalu: 0,088 kg
• Typ umístění poličky: Obojí

Vnější obal
• GTIN: 1 69 23410 71815 4
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Hrubá hmotnost: 1,8954 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 30,7 x 21,4 x 28,8 cm
• Čistá hmotnost: 1,023 kg
• Hmotnost obalu: 0,8724 kg
•
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