
 

 

Philips
Slúchadlá s hlavovým 
oblúkom

SHL5500
Z lásky k hudbe

Nech ste kdekoľvek!
Tieto slúchadlá vám umožnia vychutnať si vašu hudbu, nech ste kdekoľvek. Mimoriadne 
mäkké vankúšiky a ľahký hlavový oblúk vám umožnia dlho počúvať svoje obľúbené 
skladby. Úžasná kvalita zvuku vnesie do vášho poslucháčskeho zážitku úplne nový rozmer.

Zabudnete, že ich máte na sebe!
• Ultramäkké vankúšiky z pamäťovej peny pre úžasne pohodlné nosenie
• Ľahký hlavový most zlepšuje pohodlie pri nosení a zvyšuje trvanlivosť
• Oceľový pružinový hlavový most pre flexibilné uchytenie na hlave

Z lásky k hudbe
• 40 mm budiče reproduktorov pre krištáľovo čistý zvuk a hlboké basy
• Izolácia hluku pre čistú kvalitu hudby

Kamkoľvek pôjdete
• Slúchadlá sa dajú zložiť naplocho pre ľahké odloženie a prenášanie
• Rafinovaný kábel, ktorý sa nezamotá
• 1,2 m kábel je ideálny na použitie vonku



 Mäkké vankúšiky z pamäťovej peny

Ultramäkké vankúšiky z pamäťovej peny sa dokonale 
prispôsobia tvarom vašich uší, čo zaručí tak úžasne 
pohodlné nosenie, že ich ani nebudete cítiť.

40 mm budiče reproduktorov

40 mm budiče reproduktorov pre krištáľovo čistý 
zvuk a neuveriteľne hlboké basy

Skladanie naplocho

Slúchadlá sa dajú zložiť naplocho pre ľahké odloženie 
a prenášanie

Plochý kábel

Rafinovaný kábel, ktorý sa nezamotá
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Zvuk
• Akustický systém: Voľný
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Hlasová cievka: CCAW
• Membrána: Mylarová kupola
• Frekvenčná odozva: 10 - 28 000 Hz
• Impedancia: 32 Ohmov
• Maximálny príkon: 50 mW
• Citlivosť: 106 dB
• Priemer reproduktora: 40 mm
• Typ: Dynamický

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: Dvojité paralelné, symetrické
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm stereofónny
• Vyhotovenie konektorov: 24k pokované zlatom
• Typ kábla: OFC

Rozmery balenia
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Škatuľa
• EAN: 69 23410 70492 1
• Rozmery balenia (Š x V x H): 19,7 x 21,7 x 8 cm
• Hmotnosť brutto: 0,457 kg
• Čistá hmotnosť: 0,167 kg
• Hmotnosť obalu: 0,29 kg

Vonkajšia lepenka
• EAN: 87 12581 55728 7
• Počet užívateľských balení: 3
• Hmotnosť brutto: 1,6 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 26,5 x 22 x 24,5 cm
• Čistá hmotnosť: 0,501 kg
• Hmotnosť obalu: 1,099 kg
•

Technické údaje
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