
 

 

Philips
Słuchawki z pałąkiem na 
głowę

SHL8500
Przyjemnie lekkie

Dźwięk o wysokiej mocy
Te wysokiej mocy, lekkie i komfortowe słuchawki z pałąkiem na głowę cechuje wysoka 
wydajność, praktyczność i stylowe wykonanie. Gdziekolwiek je weźmiesz, cieszyć się 
będziesz fantastyczną jakością dźwięku.

Muzyka dla Twoich uszu
• Najlepsza w swojej klasie wydajność i jakość dźwięku.
• Pozłacana wtyczka (24-karatowym złotem) to niezawodne połączenie
• Neodymowe przetworniki głośnikowe zapewniają czyste i optymalne brzmienie
• Otwarta konstrukcja zapewnia bogactwo wrażeń dźwięku przestrzennego

Pasują do Ciebie i Twojego stylu życia
• Bardzo lekki pałąk na głowę zapewnia lepszą wygodę
• Większy komfort umożliwia dłuższe użytkowanie
• Wyjątkowo miękkie poduszki na pałąku zapewniają niespotykany komfort

Zawsze gotowe do drogi
• Przewód długości 1,5 m umożliwia schowanie odtwarzacza do torby
• Superlekki materiał zapewnia doskonałą przenośność



 Pozłacana wtyczka (24-karatowym 
złotem)
Wykończenie wtyczki wykonane z metalu 
szlachetnego zapewnia bardziej niezawodne 
połączenie i lepszą jakość dźwięku.

Niezwykle lekka konstrukcja
Wąski i lekki pałąk ze stali nierdzewnej jest tak lekki, 
że ledwo poczujesz jego obecność.

Wygoda noszenia
Te słuchawki są dopasowane do kształtu ucha, dzięki 
czemu komfort użytkowania i przyjemność z 
dłuższego słuchania są większe.

Przewód 1,5 m
Idealna długość przewodu zapewnia więcej swobody 
ruchu i możliwość schowania odtwarzacza w 
dowolnym miejscu.
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Dźwięk
• System akustyczny: otwarty
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: CCAW
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Pasmo przenoszenia: 10–28 000 Hz
• Impedancja: 32 om
• Maksymalna moc wejściowa: 50 mW
• Czułość: 105 dB
• Średnica głośnika: 40 mm
• Typ: Dynamiczne

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: jednostronne
• Długość przewodu: 1,5 m
• Złącze: 3,5 mm
• Wykończenie złącza: pozłacane
• Typ przewodu: OFC

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

19,6 x 24,7 x 5,7 cm
• Waga brutto: 0,22 kg
• Waga netto: 0,085 kg
• Ciężar opakowania: 0,135 kg

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 7,4 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

44,4 x 39,2 x 53,6 cm
• Waga netto: 2,04 kg
• Ciężar opakowania: 5,36 kg

Karton wewnętrzny
• Waga brutto: 1,61 kg
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

37,4 x 21,6 x 25,6 cm
• Waga netto: 0,51 kg
• Ciężar opakowania: 1,1 kg
•
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