
 

 

Philips
Słuchawki z pałąkiem na 
głowę

Nauszne
Czarny

SHL5500
Z miłości do muzyki

Gdziekolwiek jesteś!
Słuchawki zostały zaprojektowane do słuchania muzyki w każdym miejscu. Miękkie 
poduszki i lekki pałąk umożliwiają wygodne słuchanie ulubionych utworów. Doskonała 
jakość dźwięku zapewnia nowe doświadczenie słuchania muzyki.

Zapomnisz, że je nosisz!
• Niezwykle delikatne poduszki, dopasowujące się do kształtu ucha, zapewniają wyjątkowy 

komfort
• Lekki pałąk zwiększa wygodę i podnosi wytrzymałość
• Giętki pałąk ze stali szlachetnej dopasowuje się do kształtu głowy

Z miłości do muzyki
• 40-milimetrowe przetworniki głośnikowe zapewniają czysty dźwięk i głębokie basy
• Redukcja szumów – słyszysz tylko muzykę

Gdziekolwiek jesteś
• Możliwość płaskiego złożenia słuchawek zapewnia łatwe przechowywanie i przenoszenie
• Niezwykle gładki przewód, który się nie plącze
• Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz



 Delikatne poduszki dopasowujące się do 
kształtu ucha

Niezwykle delikatne poduszki czaszy słuchawek 
dopasowują się do kształtu ucha, zapewniając 
wyjątkowy komfort. Nawet nie zauważysz, że masz 
je na głowie.

40-milimetrowe przetworniki

40-milimetrowe przetworniki głośnikowe 
zapewniają czysty dźwięk i głębokie basy

Składane

Możliwość płaskiego złożenia słuchawek zapewnia 
łatwe przechowywanie i przenoszenie

Płaski przewód

Niezwykle gładki przewód, który się nie plącze.
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Dźwięk
• System akustyczny: Otwarte
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: CCAW
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Pasmo przenoszenia: 10–28 000 Hz
• Impedancja: 32 omów
• Maksymalna moc wejściowa: 50 mW
• Czułość: 106 dB
• Średnica głośnika: 40 mm
• Typ: Dynamiczne

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: Dwa równoległe, 

symetryczne
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Wykończenie złącza: Pozłacane 24-karatowym 

złotem
• Typ przewodu: OFC

Wymiary opakowania
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• EAN: 69 23410 70492 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,7 x 21,7 x 8 cm
• Waga brutto: 0,457 kg
• Waga netto: 0,167 kg
• Ciężar opakowania: 0,29 kg

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 55728 7
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Waga brutto: 1,6 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

26,5 x 22 x 24,5 cm
• Waga netto: 0,501 kg
• Ciężar opakowania: 1,099 kg
•
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