
 

 

Philips
Słuchawki z pałąkiem na 
głowę

Nauszne
Białe

SHL4500WT
Dynamiczne basy, wygodne 

dopasowanie
Lekka konstrukcja słuchawek z głośnikami neodymowymi o dużej mocy (średnica — 40 mm), 
automatyczna regulacja elementów nausznych i doskonale wentylowane perforowane 
poduszki. To zdecydowanie najlepszy wybór do słuchania muzyki na dworze.

Doskonała jakość odsłuchu
• Akustycznie dostrojone głośniki neodymowe 40 mm zapewniają potężne tony niskie
• Zakrywająca ucho konstrukcja zapewnia doskonałą izolację dźwięku

Wygoda przez długie godziny
• Automatyczna regulacja elementów nausznych pozwala na indywidualne dopasowanie do 

kształtu głowy
• Doskonale wentylowane, perforowane poduszki rozpraszają ciepło

Udogodnienia
• Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz
• Przewód jednostronny ogranicza możliwość splątania



 Akustyczne dostrojenie

Zanurz się w szczegółowym, zrównoważonym 
dźwięku dzięki akustycznie dostrojonym, 40-
milimetrowym przetwornikom. Dzięki 
doświadczeniu firmy Philips w dziedzinie 
doskonalenia dźwięku możesz mieć pewność, że 
słuchawki Philips zostały opracowane z troską o 
czyste i szczegółowe, a jednocześnie naturalne 
brzmienie. Gwarantuje to naprawdę urzekające 
wrażenia podczas słuchania muzyki.

Elementy nauszne z automatyczną 
regulacją

Elementy nauszne z automatyczną regulacją w 
słuchawkach Philips zapewniają regulowane, 
ergonomiczne dopasowanie oraz zapobiegają 
wydostawaniu się dźwięku. Dopasowują się 

automatycznie do kształtu głowy, nie wywierając 
dodatkowego nacisku.

Doskonale wentylowane poduszki

Doskonale wentylowane, perforowane poduszki 
rozpraszają ciepło

Doskonała izolacja dźwięku

Zmniejsz poziom dźwięków otoczenia podczas 
słuchania ulubionych utworów dzięki nausznym 
słuchawkom z funkcją izolacji dźwięku. Miękkie 
poduszki przytrzymują głośniki przy uszach, 
zapewniając doskonałe dopasowanie, dzięki czemu 
idealnie izolują dźwięk. Słuchawki nauszne zostały 
opracowane z myślą o zmniejszeniu nacisku na uszy, 
co pozwala wygodnie nosić je przez długi czas.
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Dane techniczne
Wymiary opakowania
• EAN: 69 23410 71791 4
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 21,5 x 8,5 cm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

7,7 x 8,5 x 3,3 cali
• Waga brutto: 0,34 kg
• Waga brutto: 0,750 lb
• Waga netto: 0,18 kg
• Waga netto: 0,397 lb
• Ciężar opakowania: 0,353 lb
• Ciężar opakowania: 0,16 kg
• Typ ułożenia półki: Obie

Karton zewnętrzny
• GTIN: 1 69 23410 71791 1
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Waga brutto: 1,34 kg
• Waga brutto: 2,954 lb
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

10,6 x 8,2 x 9,4 cali
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

27 x 20,8 x 24 cm
• Waga netto: 0,54 kg
• Waga netto: 1,190 lb
• Ciężar opakowania: 1,764 lb
• Ciężar opakowania: 0,8 kg

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: jednostronne
• Długość przewodu: 1,2 m
• Wykończenie złącza: chromowane

Dźwięk
• System akustyczny: Zamknięty
• Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
• Impedancja: 32 om
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Maksymalna moc wejściowa: 100 mW
• Czułość: 104 dB
• Średnica głośnika: 40 mm

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

6,5 x 7,4 x 3,1 cali
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

16,5 x 18,8 x 7,9 cm
• Waga: 0,179 kg
• Waga: 0,395 lb
•

Data wydania 2016-11-10

Wersja: 6.3.6

12 NC: 8670 000 95112
EAN: 06 92341 07179 14

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

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

www.philips.com
Zalety
Słuchawki z pałąkiem na głowę
Nauszne Białe

http://www.philips.com

