
 

 

Philips
Fejpántos fejhallgató

SHL5500
A zene élvezetéhez

Bárhová is megy!
Bárhova is megy, a fejhallgató segítségével mindenhol élvezheti kedvenc zeneszámait. Az 
ultrapuha párnáknak és a könnyű fejpántnak köszönhetően semmi sem áll a hosszan tartó 
zenehallgatás útjában, a nagyszerű hangminőség pedig soha nem tapasztalt élményt nyújt.

Elfeledkezik róla, hogy Önnél van!
• A kivételesen puha memóriahabos párnáknak köszönhetően rendkívül kényelmes illeszkedés
• A könnyű fejpánt kényelmesebb viseletet biztosít és tartósabb
• Hajlított acél fejpánt a kényelmes fejre helyezéshez

A zene élvezetéhez
• A 40 mm-es hangszóró-meghajtóknak köszönhető a kristálytiszta hangzás és a mély basszus
• Hangszigetelés a zavartalan zenehallgatás érdekében

Bárhová is megy
• Az egyszerű tárolás és hordozhatóság érdekében összehajtható
• Ultralapos kábel, amely nem gubancolódik
• Az 1,2 m hosszúságú kábel ideális a szabadtéri használathoz



 Puha memóriahabos párnák

A kivételesen puha memóriahabos párnák 
tökéletesen követik a fül körvonalát. Ennek 
köszönhetően a lehető legjobban illeszkednek, 
miközben alig érezhetőek.

40 mm-es hangszóró-meghajtók

A 40 mm-es hangszóró-meghajtóknak köszönhető a 
kristálytiszta hangzás és a hihetetlenül mély basszus

Összehajtható

Az egyszerű tárolás és hordozhatóság érdekében 
összehajtható

Lapos kábel

Ultralapos kábel, amely nem gubancolódik
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Hangzás
• Akusztikus rendszer: Nyitva
• Mágnes típusa: Neodímium
• Lengőtekercs: CCAW
• Membrán: Mylar dóm
• Frekvenciaátvitel: 10 - 28 000 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Maximális bemeneti teljesítmény: 50 mW
• Érzékenység: 106 dB
• Hangszóró átmérője: 40 mm
• Típus: Dinamikus

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: Két paralel, szimmetrikus
• Kábelhosszúság: 1,2 m
• Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó
• Csatlakozó kivitele: 24 karátos aranybevonatú
• Kábel típusa: OFC

Méret csomagolással együtt
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Doboz
• EAN: 69 23410 70492 1
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

19,7 x 21,7 x 8 cm
• Bruttó tömeg: 0,457 kg
• Nettó tömeg: 0,167 kg
• Táratömeg: 0,29 kg

Külső kartondoboz
• EAN: 87 12581 55728 7
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• Bruttó tömeg: 1,6 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

26,5 x 22 x 24,5 cm
• Nettó tömeg: 0,501 kg
• Táratömeg: 1,099 kg
•
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