
 

 

Philips
Slúchadlá s hlavovým 
oblúkom

Na uši
Čierna

SHL8800
Vyberte si vlastný dizajn

Zmeňte kryty za jeden z priložených dizajnov
Vychutnajte si čistú reprodukciu zvuku a silné basy vytvárané reproduktormi vysokej 
kvality. Môžete si tiež vybrať jeden zo 4 dizajnérskych krytov a dosiahnuť tak skvelý vzhľad. 
Tieto slúchadlá sú stvorené pre vašu hudbu a váš štýl.

Hudba pre vaše uši
• 40mm reproduktor so zvukom bez skreslenia
• Dizajn zatvoreného typu utlmí hluk z okolia
• Vychutnajte si najlepší výkon a optim. kvalitu zvuku
• Konektor pozlatený 24k zlatom zabezpečuje spoľahlivé spojenie
• Vysokovýkonné reproduktory zabezpečujú dunivý zvuk a výkon

Padnú vám ako uliate
• Vank. do uší zvyšujú pohodlie pri nosení a vylepšujú basy
• Ultramäkké vankúšiky hlavového oblúka pre jedinečný komfort pri nosení
• Zvoľte si zameniteľný kryt, ktorý zodpovedá vášmu štýlu

Vždy pripravené
• Dajú sa zložiť na plocho a zmestia sa do cestovnej tašky
• 1,2 m kábel je ideálny na použitie vonku



 40 mm reproduktor
40mm reproduktor je vyrobený zo zmesi 
mylarového materiálu na dosiahnutie vyššej citlivosti 
a poskytuje zvuk bez počuteľného skreslenia.

Dizajn zatvoreného typu
Zvuky okolo vás sa perfektne utlmia zatiaľ, čo zvuk 
zo slúchadiel sa udržuje v uzatvorenej komore, čím 
sa dosiahne vynikajúca kvalita. Vďaka tomu sú 
slúchadlá vynikajúce na kontrolu živej hudby alebo 
kontrolu nahrávania.

Dokonalá kvalita zvuku
Akusticky ladený dizajn a vysoká kvalita zabezpečujú 
prvotriedny výkon zvuku.

Konektor pozlatený 24k zlatom
Povrchová úprava konektora vzácnym kovom zaručí 
spoľahlivé spojenie a lepšiu kvalitu zvuku.

Komfortné vankúšiky do uší
Špeciálny tvar a luxusné materiály použité pri 
vankúšikoch na uši týchto slúchadiel Philips 
zabezpečujú dokonalé prispôsobenie a maximálne 
pohodlie. Zabraňujú úniku zvuku a vylepšujú aj výkon 
basov. Vankúšiky na uši sú tvarované tak, aby sa 
dokonale prispôsobili oblasti okolo ucha.

Úplne ploché zloženie
Konštrukcia slúchadiel umožňuje zložiť ich do 
plochého tvaru, aby sa ľahko zmestili do cestovnej 
tašky.

1,2-metrový kábel
Ideálna dĺžka kábla umožňuje umiestniť audio 
zariadenie na želané miesto.

Pre dunivý zvuk a výkon
Budič reproduktora je vyrobený z kompozitného 
mylarového materiálu na vytvorenie vysokocitlivého 
avšak výkonného materiálu, ktorý umožňuje 
prvotriedny výkon výstupu, dodáva zvuk s vysokou 
presnosťou bez počuteľného rušenia.

Pre jedinečný komfort pri nosení
Vankúšiky hlavového oblúka z výnimočne mäkkého 
materiálu obalené v rovnakej tkanine ako náušníky 
umožnia priliehavé a bezpečné upevnenie na temene 
hlavy bez nadmerného tlaku na hlavu.

Zameniteľné kryty
Zvoľte si jednu z troch zameniteľných sád krytov 
slúchadla, z ktorých má každá rozdielne prevedenia a 
farbu, aby zodpovedala vašim požiadavkám a nálade.
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Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

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

Zvuk
• Akustický systém: zatvorené
• Typ magnetu: Neodýmiová
• Hlasová cievka: CCAW
• Membrána: Mylarová kupola
• Frekvenčná odozva: 15 – 24 000 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Maximálny príkon: 100 mW
• Citlivosť: 107 dB
• Priemer reproduktora: 40 mm
• Typ: Dynamický

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: jednostranný kábel
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm

• Vyhotovenie konektorov: pozlátené
• Typ kábla: OFC

Rozmery balenia
• Typ policového umiestnenia: Figurína
• Rozmery balenia (Š x V x H): 19,5 x 22 x 4,5 cm
• Hmotnosť brutto: 0,33 kg
• Hmotnosť netto: 0,152 kg
• Hmotnosť obalu: 0,178 kg
• EAN: 87 12581 49856 6
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Figurína

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 1,158 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 21 x 15,5 x 22,5 cm
• Hmotnosť netto: 0,456 kg
• Hmotnosť obalu: 0,702 kg
• EAN: 87 12581 49857 3
• Počet užívateľských balení: 3
•
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