
 

 

Philips
Sluchátka se sluchátkovým 
obloukem

Přes uši
Černá

SHL8800
Oddejte se designu

Vyměňte své náušníky za náušníky přiložených designů
Vychutnejte si čistou reprodukci zvuku a silné basy poskytnuté vysoce kvalitními 
reproduktory. Dále lze dosáhnout skvělého vzhledu výběrem jednoho ze 4 designů 
náušníků. U těchto sluchátek jde o vaši hudbu a styl.

Hudba pro vaše uši
• 40mm vinutí reproduktoru přináší nezkreslený zvuk
• Uzavřený design odstíní okolní hluk
• Vychutnejte si nepřekonatelný výkon i kvalitu zvuku
• 24karátový zlacený konektor zajistí spolehlivé připojení
• Vysoce výkonné reproduktory poskytují silný zvuk a vysoký výkon

Vyrobeno pro vás
• Polstrování zvyšuje pohodlí a odezvu basů
• Mimořádně jemné polstrování sluchátkového oblouku pro pohodlí při nošení
• Vyberte si z vyměnitelných krytek, jež se hodí k vašemu stylu

Vždy připraveno k provozu
• Po složení se snadno vejdou do cestovní tašky
• 1,2 m dlouhý kabel je ideální pro venkovní použití



 40mm vinutí reproduktoru
40mm vinutí reproduktoru z kompozitního 
mylarového materiálu pro vysoce citlivou a přesto 
výkonnou jednotku přináší zvuk bez slyšitelného 
zkreslení.

Uzavřený design
Zvuky okolního prostředí se dokonale odstíní, 
zatímco zvuk ze sluchátek zůstává v uzavřené 
komoře v dokonalé kvalitě. Sluchátka jsou výborná 
pro přesný poslech živé hudby nebo při nahrávání.

Výborná kvalita zvuku
Akusticky dokonalé provedení a vysoce kvalitní 
ovladače zajišťují nepřekonatelný zvuk.

24karátový zlacený konektor
Povrchová úprava zásuvky z drahého kovu vám zajistí 
spolehlivější připojení a kvalitnější zvuk.

Komfortní polstrování náušníků
Zvláštní tvar a luxusní polstrovací materiál náušníků 
těchto sluchátek Philips zaručují dokonalé uchycení a 
maximální pohodlí. Zabraňují úniku zvuku a zlepšují i 
výkon basů. Tvar náušníků dokonale odpovídá 
lidskému uchu.

Skládací provedení Real Flat
Sluchátka jsou navržena tak, aby se složila do 
plochého tvaru a snadno se tak vešla do cestovní 
tašky.

1,2m kabel
Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete 
dát, kam budete chtít.

Silný zvuk a výkon
Vinutí reproduktoru je vyrobeno z kompozitního 
mylarového materiálu pro vysoce citlivou, a přesto 
výkonnou jednotku, jež přináší zvuk bez slyšitelného 
zkreslení.

pro maximální pohodlí při nošení
Mimořádně jemné polstrování sluchátkového 
oblouku, který je ze stejného materiálu jako 
náušníky, umožňuje pohodlné a bezpečné uchycení 
na hlavě, aniž by byl vyvíjen jakýkoli tlak na hlavu.

Vyměnitelné krytky
Vyberte si ze tří typů vyměnitelných krytů náušníků, 
jež se liší stylem a barvou, podle svého vkusu a 
nálady.
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Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

14,5 x 17,5 x 6,7 cm
• Hmotnost: 0,139 kg

Zvuk
• Akustický systém: zavřeno
• Typ magnetu: Neodymový
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: hliník.vodiče 

s měděným pláštěm CCAW
• Membrána: mylarová kopule
• Kmitočtová charakteristika: 15–24 000 Hz
• Impedance: 32 ohm
• Maximální příkon: 100 mW
• Citlivost: 107 dB
• Průměr reproduktoru: 40 mm
• Typ: Dynamický

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: Jednostranný kabel
• Délka kabelu: 1,2 m

• Konektor: 3,5 mm
• Povrchová úprava konektoru: pozlacený
• Typ kabelu: bezkyslíkatá měď (OFC)

Rozměry balení
• Typ umístění poličky: Dummy
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 22 x 4,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,33 kg
• Čistá hmotnost: 0,152 kg
• Hmotnost obalu: 0,178 kg
• EAN: 87 12581 49856 6
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Dummy

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 1,158 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 21 x 15,5 x 22,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,456 kg
• Hmotnost obalu: 0,702 kg
• EAN: 87 12581 49857 3
• Počet spotřebitelských balení: 3
•

Specifikace
Sluchátka se sluchátkovým obloukem
Přes uši Černá 
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