
 

 

Philips
Căști cu bandă de susţinere

SHL8800
Creaţi-vă propriul stil

Schimbaţi-vă designul căştilor cu una din variantele propuse
Savuraţi sunetul clar şi basul puternic furnizate de difuzoarele de înaltă calitate. Puteţi de 
asemenea alege unul din cele 4 propuneri elegante pentru un aspect grozav. Aceste căşti 
sunt perfecte pentru muzica şi stilul dumneavoastră.

Muzică pentru plăcerea dumneavoastră
• Difuzorul de 40 de mm generează sunete fără distorsiuni
• Designul ergonomic blochează zgomotul ambiant
• Savuraţi performanţa maximă și calitatea optimă a sunetului
• Conector cu aur de 24k pentru o conectare de înaltă calitate
• Difuzoarele de calitate oferă un sunet puternic, cu bas profund

Conceput pentru dumneavoastră și stilul dumneavoastră de viaţă
• Alegeţi ornamentele care corespund stilului dvs.
• Pernuţe moi pentru banda de fixare pe cap, pentru creșterea confortului
• Pernuţele pentru căști cresc confortul la purtare și răspunsul basului

Mereu pregătit
• Pliate perfect, încap cu ușurinţă în geanta de călătorie
• Cablu de1,2 m, ideal pentru utilizare în exterior



 Difuzor de 40 mm
Difuzorul de 40 de mm realizat din mylar generează 
un volum puternic fără distorsiuni.

Design ergonomic
Zgomotele din jur sunt perfect blocate, iar sunetul 
de calitate produs de căști este închis într-o incintă 
izolată. Astfel, aceste căști sunt perfecte pentru 
monitorizare în timpul ședinţelor de înregistrare live 
sau în studio.

Sunet de înaltă calitate
Designul destinat performanţei acustice și 
difuzoarele de înaltă calitate asigură performanţe 
audio de vârf.

Conector placat cu aur de 24k
Asiguraţi o conexiune perfectă și un sunet de calitate 
cu ajutorul conectorului placat cu aur.

Pernuţe confortabile pentru căști
Forma specială și materialele deosebite utilizate 
pentru pernuţele pentru căști asigură o potrivire 
perfectă pentru confort maxim. Împiedică pierderile 
audio și cresc calitatea tonurilor de bas. Pernuţele 
pentru căști sunt create într-o formă ce se potrivește 
perfect zonei din jurul urechii.

Pliere perfectă
Căștile sunt proiectate pentru a fi pliate, astfel încât 
să încapă ușor în geanta de călătorie.

Cablu de 1,2 m
Cablul care vă permite să purtaţi playerul așa cum 
doriţi.
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Sunet
• Sistem acustic: Închis
• Tip magnet: Neodim
• Bobină: CCAW
• diafragmă: dom mylar
• Răspuns în frecvenţă: 15 - 24.000 Hz
• Impedanţă: 32 Ohm
• Putere maximă de intrare: 100 mW
• Sensibilitate: 107 dB
• Diametru difuzor: 40 mm
• Tip: Dinamic

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: Cablu pe o singură parte
• Lungime cablu: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm stereo
• Finisaj conector: Placat cu aur de 24 k
• Tip cablu: OFC

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

19,5 x 22,2 x 4,5 cm
• Greutate brută: 0,35 kg
• Greutate netă: 0,15 kg
• Greutate proprie: 0,2 kg
• EAN: 87 12581 49856 6
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie

Cutie exterioară
• Greutate brută: 2,96 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 20,5 x 15 x 22 cm
• Greutate netă: 0,45 kg
• Greutate proprie: 2.51 kg
• EAN: 87 12581 49857 3
• Număr de ambalaje: 3
•
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