
 

Philips
Slúchadlá s hlavovým 
oblúkom

SHL8500
Ľahký komfort

Vysokovýkonný zvuk
V týchto vysokovýkonných ľahkých a komfortných slúchadlách s hlavovým oblúkom sa 
spája výkon, praktickosť a dizajn. Zoberte ich kdekoľvek a vychutnajte si fantastický zvuk 
po celú dobu.

Hudba pre vaše uši
• Vychutnajte si najlepší výkon a optim. kvalitu zvuku
• Konektor pokovaný 24k zlatom zabezpečuje spoľahlivé spojenie
• Neodýmiové vodiče reproduktorov dodávajú čistý vyvážený zvuk
• Dizajn otvoreného typu pre zážitok z priestorového zvuku

Vyrobený pre vás a váš životný štýl
• Extrémne ľahký hlavový most zlepšuje komfort
• Vylepšené pohodlie pri dlhodobom používaní
• Ultramäkké vankúšiky hlavového oblúka pre jedinečný komfort pri nosení

Vždy pripravený
• Kábel s dĺžkou 1,5 metra, ktorý vám umožní uložiť si prehrávač do tašky
• Dodatočná prenosnosť zabezpečená veľmi ľahkým materiálom
 



 Konektor pokovaný 24k zlatom
Zakončenie konektora vzácnym zlatým kovom 
zaručí spoľahlivé spojenie a lepšiu kvalitu zvuku.

Extrémne ľahký dizajn
Tenký a ľahký hlavový most z nehrdzavejúcej ocele 
je taký ľahký, že si ani nevšimnete, že ho máte.

Pohodlné nosenie
Toto slúchadlo je navrhnuté podľa tvaru ucha a 
poskytuje extra komfort a lepší zážitok počas 
dlhodobého počúvania.

1,5-metrový kábel
Ideálna dĺžka kábla, ktorá vám dovolí väčšiu slobodu 
pohybu a možnosť vybrať si, kde budete nosiť vaše 
audio zariadenie.
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Zvuk
• Akustický systém: Voľný
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Hlasová cievka: CCAW
• Membrána: Mylarová kupola
• Frekvenčná odozva: 10 - 28 000 Hz
• Celkový odpor: 32 Ohmov
• Maximálny príkon: 50 mW
• Citlivosť: 105 dB
• Priemer reproduktora: 40 mm
• Typ: Dynamický

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

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 19 6 x 24,7 x 5,7 cm
• Hmotnosť brutto: ,22 kg
• Čistá hmotnosť: ,085 kg
• Hmotnosť obalu: ,135 kg

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 7.4 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 44,4 x 39 2 x 53,6 cm
• Čistá hmotnosť: 2,04 kg
• Hmotnosť obalu: 5,36 kg

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: 1 61 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

37,4 x 21 6 x 25,6 cm
• Čistá hmotnosť: ,51 kg
• Hmotnosť obalu: 1,1 kg
•

Technické údaje
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