
 

 

Philips
Słuchawki z pałąkiem na 
głowę

• Nauszne
• Czarny

SHL8800
Znajdź swój styl

Wymieniaj nasadki douszne na te, które bardziej Ci się podobają

Ciesz się czystą reprodukcją dźwięku i potężnymi basami dzięki głośnikom wysokiej 
jakości. Do wyboru masz 4 eleganckie obudowy. Te słuchawki wspaniale odtwarzają 
muzykę i fantastycznie wyglądają.

Muzyka dla Twoich uszu
• Przetwornik 40 mm zapewnia dźwięk bez zniekształceń
• Konstrukcja typu zamkniętego blokuje hałas otoczenia
• Najlepsza w swojej klasie wydajność i jakość dźwięku.
• Pozłacana wtyczka (24-karatowym złotem) to niezawodne połączenie
• Głośniki o wysokiej wydajności zapewniają donośny i potężny dźwięk

Dokładne dopasowanie
• Elementy nauszne zwiększają komfort użytkowania i jakość niskich tonów
• Wyjątkowo miękkie poduszki na pałąku zapewniają niespotykany komfort
• Wybierz wymienne nakładki, które pasują do Twojego stylu

Zawsze gotowe do drogi
• Płaskie po złożeniu — łatwo mieszczą się w kieszeni
• Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz



 Przetwornik 40 mm
Przetwornik 40 mm jest wykonany z 
kompozytowego mylaru, dzięki czemu jest bardzo 
czuły, ma dużą moc, a zniekształcenia dźwięku nie są 
słyszalne.

Konstrukcja typu zamkniętego
Dźwięki z otoczenia są doskonale tłumione, a 
muzyka ze słuchawek pozostaje w szczelnej czaszy, 
aby zapewnić idealną jakość. Dzięki temu słuchawki 
wspaniale nadają się do odsłuchu podczas koncertów 
lub sesji nagraniowych.

Doskonała jakość dźwięku
Konstrukcja uwzględniająca parametry akustyczne i 
wysokiej jakości przetworniki zapewniają najlepszą w 
swojej klasie jakość dźwięku.

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

Wygodne elementy nauszne
Specjalny kształt i luksusowe materiały wykorzystane 
w elementach nausznych tych słuchawek firmy 
Philips zapewniają idealne dopasowanie i maksymalny 
komfort. Zapobiegają także stratom sygnału i 
polepszają jakość niskich tonów. Kształt elementów 
nausznych umożliwia ich dokładne dopasowanie do 
ucha użytkownika.

Składane na płasko
Słuchawki można złożyć na płasko i włożyć do torby.

Przewód 1,2 m
Idealna długość przewodu zapewniająca większą 
swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić 
urządzenie audio.

Donośny i potężny dźwięk
Przetwornik głośnika jest wykonany z 
kompozytowego mylaru, dzięki czemu jest bardzo 
czuły, ma dużą moc, zapewnia najwyższą jakość 
dźwięku hi-fi, a zniekształcenia dźwięku nie są 
słyszalne.

Niespotykany komfort noszenia
Wyjątkowo miękkie poduszki na pałąku, owinięte 
tkaniną dopasowaną do poduszek czasz, umożliwiają 
lepsze i pewniejsze dopasowanie, bez wywierania 
dodatkowego nacisku na głowę.

Wymienne nakładki
Wybierz jeden z trzech zestawów wymiennych 
nakładek dousznych o różnych kolorach i stylistyce 
odpowiadającej Twojemu gustowi i nastrojowi.
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Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

14,5 x 17,5 x 6,7 cm
• Waga: 0,139 kg

Dźwięk
• System akustyczny: zamknięte
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: CCAW
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Pasmo przenoszenia: 15–24 000 Hz
• Impedancja: 32 om
• Maksymalna moc wejściowa: 100 mW
• Czułość: 107 dB
• Średnica głośnika: 40 mm
• Typ: Dynamiczne

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: przewód jednostronny
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm

• Wykończenie złącza: pozłacane
• Typ przewodu: OFC

Wymiary opakowania
• Typ ułożenia półki: Reklamowe
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 22 x 4,5 cm
• Waga brutto: 0,33 kg
• Waga netto: 0,152 kg
• Ciężar opakowania: 0,178 kg
• EAN: 87 12581 49856 6
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 1,158 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

21 x 15,5 x 22,5 cm
• Waga netto: 0,456 kg
• Ciężar opakowania: 0,702 kg
• EAN: 87 12581 49857 3
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
•

Dane techniczne
Słuchawki z pałąkiem na głowę
Nauszne Czarny
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