
 

 

Philips
Sluchátka se sluchátkovým 
obloukem

SHL8500
Lehká a pohodlná

Vysoce výkonný zvuk
Výkon, účelnost a design jsou sloučeny ve vysoce výkonných, pohodlných, lehkých 
sluchátkách se sluchátkovým obloukem. Noste je všude s sebou a oddejte se fantastické 
hudbě na jakémkoliv místě.

Hudba pro vaše uši
• Vychutnejte si nepřekonatelný výkon i kvalitu zvuku
• 24karátový zlacený konektor zajistí spolehlivé připojení
• Neodymové vinutí reproduktorů poskytuje čistý, vyvážený zvuk
• Otevřený design pro zážitek z prostorového zvuku

Stvořeno pro vás a váš životní styl
• Mimořádně lehký sluchátkový oblouk zvyšuje pohodlí
• Větší pohodlí pro delší použití
• Mimořádně jemné polstrování sluchátkového oblouku pro pohodlí při nošení

Vždy připraveno k provozu
• Kabel o délce 1,5 m umožní vložit přehrávač do tašky
• Výjimečně snadnou přenositelnost zajišťuje výjimečně lehký materiál



 Pozlacený konektor (24k)
Povrchová úprava zásuvky z drahého kovu vám zajistí 
spolehlivější připojení a kvalitnější zvuk.

Ultra lehké provedení
Tenký, lehký sluchátkový oblouk z nerezové oceli je 
tak lehký, že si sotva všimnete, že jej máte na hlavě.

Pohodlné nošení
Sluchátka kopírující tvar vašeho ucha zaručují větší 
pohodlí a požitek z dlouhodobého poslechu.

Kabel 1,5 m
Ideální délka kabelu vám poskytne více volnosti 
pohybu a možnost volby, kde budete audio zařízení 
nosit.
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Zvuk
• Akustický systém: Otevř.
• Typ magnetu: Neodymový
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: hliník.vodiče 

s měděným pláštěm CCAW
• Membrána: mylarová kopule
• Kmitočtová charakteristika: 10 - 28 000 Hz
• Impedance: 32 ohmů
• Maximální příkon: 50 mW
• Citlivost: 105 dB
• Průměr reproduktoru: 40 mm
• Typ: Dynamický

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: Jednostranné
• Délka kabelu: 1,5 m
• Konektor: 3,5 mm stereo
• Povrchová úprava konektoru: Pozlacený (24 

karátů)
• Typ kabelu: bezkyslíkatá měď (OFC)

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,6 x 24,7 x 5,7 cm
• Hrubá hmotnost: 0,22 kg
• Čistá hmotnost: 0,085 kg
• Hmotnost obalu: 0,135 kg

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 7,4 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 44,4 x 39,2 x 53,6 cm
• Čistá hmotnost: 2,04 kg
• Hmotnost obalu: 5,36 kg

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 1,61 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 37,4 x 21,6 x 25,6 cm
• Čistá hmotnost: 0,51 kg
• Hmotnost obalu: 1,1 kg
•

Specifikace
Sluchátka se sluchátkovým obloukem
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