
 

 

Philips
Sluchátka se sluchátkovým 
obloukem

SHL9300
Dokonale padnoucí, hluboké basy

Skvělý zvukový zážitek
Lehký skládací sluchátkový oblouk pro prvotřídní zvuk sluchátek SHL9300/10. Velké 
40mm reproduktory studiové kvality vytvářejí bohatý zvuk, plovoucí polstrované náušníky 
FloatingCushions se perfektně přizpůsobí každému tvaru a dokonale padnou.

Hudba pro vaše uši
• 40mm vinutí reproduktoru přináší nezkreslený zvuk
• Neodymový magnet zlepšuje výkon basů a citlivost

Stvořeno pro vás a váš životní styl
• Mimořádně lehký sluchátkový oblouk zvyšuje pohodlí
• Design FloatingCushion umožňuje automatické nastavování náušníků
• Mimořádně měkké polstrování pro celé hodiny pohodlí

Vždy připraveno k provozu
• 1,2 m dlouhý kabel je ideální pro venkovní použití
• 24karátový zlacený konektor zajistí spolehlivé připojení
• Kompaktní sklápěcí design umožňuje, abyste si vzali hudbu s sebou



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

Neodymový magnet
Neodym je nejlepší materiál pro vytvoření silného 
magnetického pole pro větší citlivost vinutí 
reproduktoru, lepší odezvu basů a celkově vyšší 
kvalitu zvuku.

Ultra lehké provedení
Tenký, lehký sluchátkový oblouk z nerezové oceli je 
tak lehký, že si sotva všimnete, že jej máte na hlavě.

FloatingCushion
Nově inovovaný design FloatingCushion nabízí plně 
vícesměrové automatické nastavování náušníků, aniž 
by bylo třeba použít tradiční zavěšení ve tvaru C. 
Výsledkem je bezešvý design, který díky 
rovnoměrnému rozložení tlaku na hlavu a uši 
posluchače zaručuje optimální stabilitu. Díky tomu se 
zde začíná psát nový příběh pohodlí a přizpůsobení 
posluchači.

Mimořádně měkké polstrování
Polstrování je velmi měkké a uzavírá reproduktory 
kolem uší, což vytváří skvělý zvuk. Díky velmi 
malému tlaku na uši můžete sluchátka pohodlně 
používat dlouhou dobu.

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

Chytrý a kompaktní design
Snadno sklápěcí design je dostatečně kompaktní, 
abyste si mohli vzít svou hudbu kamkoli

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