
 

 

Philips
Fejpántos fejhallgató

SHL9300
Tökéletes illeszkedés, gazdag mélyhang

Kimagasló minőségű hangzásélmény
Rendkívül könnyű, összehajtható fejpántos fejhallgató a páratlan hangzásért. A nagy, 40 mm-es, 
stúdióminőségű hangsugárzók részletgazdag hangzást nyújtanak, a FloatingCushions fülpárnák 
pedig lehetővé teszik a fülhallgatók teljes, többirányú beállítását a tökéletes illeszkedés érdekében.

Zene füleinek
• A 40 mm-es meghajtó hangszóró torzítás nélküli hangot biztosít
• Nagyobb basszus és érzékenység a neodímium mágnessel

Az Ön stílusához készült
• Az ultrakönnyű fejpánt tökéletes kényelmet nyújt
• A FloatingCushion kialakítás lehetővé teszi a fülpárnák automatikus beállítását
• A szuperpuha fülpárnák több órán keresztül biztosítják a kényelmes viseletet

Mindig készen áll
• Az 1,2 m hosszúságú kábel ideális a szabadtéri használathoz
• A 24 karátos arannyal borított dugó ultra megbízható kapcsolatot nyújt
• A kompakt, összehajtható kialakításnak köszönhetően mindig magával viheti zeneszámait



 40 mm-es meghajtó hangszóró
A 40 mm-es meghajtó hangszóró kompozit mylar 
anyagból készült, az igen érzékeny, mégis nagy 
hangerő létrehozása érdekében, hallható torzítás 
nélkül.

Neodímium mágnes
A Neodímium a legjobb anyag erős mágneses terek 
létrehozásához, nagyobb hangtekercs 
érzékenységgel, jobb mélyhangvisszaadás és jobb 
összteljesítménnyel és hangminőséggel.

Ultrakönnyű kivitel
A vékony, ultrakönnyű rozsdamentes acél fejpánt 
olyan könnyű, hogy alig fogja észrevenni, hogy viseli.

FloatingCushion
Az újításnak számító FloatingCushion dizájn a 
hagyományos „C-hinge” kialakítás nélkül teszi 
lehetővé a fülpárnák többirányú, automatikus 
beállítását. Ennek eredményeként jön létre egy olyan 
kiemelkedő dizájn, amely optimális stabilitást 
biztosít, egyenletes nyomáselosztással a felhasználó 
fején és fülén. Ez a kényelemre és megfelelő 
illeszkedésre nagy hangsúlyt fektető kialakítás 
garantáltan tetszeni fog Önnek.

Szuperpuha fülpárnák
A kiemelkedően puha fülpárnák tökéletesen 
illeszkednek a fülre, így nagyszerű hangélményt 
biztosítanak. A fülre kis nyomás nehezedik, így 
hosszú ideig kényelmesen hordhatja a fejhallgatót.

1,2 m-es kábel
Ideális hosszúságú kábel, amely több szabadságot 
nyújt a felhasználó számára, aki eldöntheti, hol 
kívánja viselni az audioeszközt.

Intelligensen kompakt kialakítás
Az egyszerűen összehajtható, kompakt kialakításnak 
köszönhetően mindig magával viheti zeneszámait

24 karátos arannyal borított dugó
Biztos lehet benne, hogy az arany borítás a dugón 
sokkal megbízhatóbb és jobb minőségű audió 
kapcsolatot nyújt Önnek.
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Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

14,5 x 17 x 5,5 cm
• Tömeg: 0,0945 kg

Hang
• Akusztikus rendszer: Nyitva
• Mágnes típusa: Neodímium
• Lengőtekercs: CCAW
• Membrán: Mylar dóm
• Frekvenciaátvitel: 18 - 22 000 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Maximális bemeneti teljesítmény: 50 mW
• Érzékenység: 102 dB
• Hangszóró átmérője: 40 mm
• Típus: Dinamikus

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: Két paralel, szimmetrikus
• Kábelhosszúság: 1,5 m
• Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó

• Csatlakozó kivitele: 24 karátos aranybevonatú
• Kábel típusa: OFC

Méret csomagolással együtt
• Polcra helyezési mód: Dummy
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

19,5 x 17,5 x 5,5 cm
• Bruttó tömeg: 0,1985 kg
• Nettó tömeg: 0,0945 kg
• Táratömeg: 0,1040 kg
• EAN: 69 23410 70903 2
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Dummy

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 0,7525 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

21 x 15,3 x 19,3 cm
• Nettó tömeg: 0,2835 kg
• Táratömeg: 0,4690 kg
• EAN: 87 12581 59559 3
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
•
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