
 

 

Philips
Hodetelefoner med 
hodebånd

Hodetelefoner
Svart

SHL9300
Perfekt passform, fyldig bass

Suveren lydopplevelse
Svært lette og sammenleggbare SHL9300/10-hodetelefoner med hodebånd og utmerket lyd. 
De store høyttalerne av studiotypen skaper detaljert lyd med FloatingCushions som gjør det 
mulig å justere øredekslene i forskjellige retninger for å få den ultimate passformen.

Musikk i dine ører
• 40 mm høyttalerdriver for forvrengningsfri lyd
• Neodymmagneter gir bedre bassytelse og følsomhet

Utformet for deg og din livsstil
• Ultralett hodebånd forbedrer komforten
• FloatingCushions-design gjør det mulig med automatisk justering av øredekslene
• Supermyke øreputer for komfort i flere timer

Alltid klar
• En 1,2 m lang ledning som er ideell for utendørs bruk
• 24 k forgylt plugg for ultrapålitelig tilkobling
• Kompakt og sammenleggbar design gjør at du kan ta med musikken overalt



 40 mm høyttalerdriver
Høyttalerdriveren på 40 mm er laget av 
komposittmaterialet mylar, som gir et høyfølsomt, 
men likevel kraftig element som gjengir lyd uten 
hørbar forvrengning.

Neodymmagneter
Neodym er det beste materialet for å skape et sterkt 
magnetfelt som gir større følsomhet i en talespole, 
bedre bassgjengivelse og generelt bedre lydkvalitet.

Ultralett design
Det tynne og lette hodebåndet i rustfritt stål er så 
lett at du ikke kommer til å merke at du bruker det.

FloatingCushion
Nyvinningen FloatingCushion har en design som gjør 
det mulig å justere øreputene automatisk i flere 
retninger, uten behov for den tradisjonelle C-
formede konstruksjonen. Resultatet er en sømløs 
design som gir optimal stabilitet ved hjelp av et jevnt 
fordelt trykk på brukerens hode og ører – en unik 
løsning for komfort og passform.

Supermyke øreputer
Øreputene er myke og gjør at høyttaleren omslutter 
øret for å gi en flott lyd. Hodetelefonene gir veldig 
lite press på ørene, og de er behagelige å bruke i 
lange perioder.

1,2 m kabel
En ideell ledningslengde som gir deg frihet til å ha 
lydenheten hvor du vil.

Smart og kompakt design
Sammenleggbar og enkel design som er kompakt nok 
til at du kan ta med deg musikken overalt

24 k forgylt plugg
Pluggen har en finish i edelmetall, noe som gir en mer 
pålitelig tilkobling og dermed bedre lydkvalitet.
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Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 14,5 x 17 x 5,5 cm
• Vekt: 0,0945 kg

Lyd
• Akustisk system: Åpen
• Magnettype: Neodym
• Talespole: CCAW
• Membran: Mylar-dome
• Frekvensområde: 18–22 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Maksimal inngangseffekt: 50 mW
• Følsomhet: 102 dB
• Høyttalerdiameter: 40 mm
• Type: Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter
• Kabeltilkobling: To-parallell, symmetrisk
• Kabellengde: 1,5 m
• Kontakt: 3,5 mm stereo

• Kontaktoverflate: 24 k gullbelagt
• Kabeltype: OFC

Mål, emballasje
• Type hylleplassering: Modell
• Emballasjemål (B x H x D): 19,5 x 17,5 x 5,5 cm
• Bruttovekt: 0,1985 kg
• Nettovekt: 0,0945 kg
• Taravekt: 0,104 kg
• EAN: 69 23410 70903 2
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Modell

Ytre eske
• Bruttovekt: 0,7525 kg
• Yttereske (L x B x H): 21,5 x 15,8 x 20,8 cm
• Nettovekt: 0,2835 kg
• Taravekt: 0,4690 kg
• EAN: 87 12581 59559 3
• Antall kundepakker: 3
•
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